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UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II
ŚWIATOWE SPOTKANIE POLONII

Rzym – 2011

1 maja Plac Św. Piotra
 - godz.10.00 UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE JANA PAWŁA II 
  Spodziewany jest udział około 6 tys. polonijnych pielgrzymów w zorganizowanych grupach z następujących krajów: Ar-

gentyny, Australii, Austrii, Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Czech, Francji, Irlandii, Rosji, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, 
Niemiec, Ukrainy, RPA, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. (Wejście od godz.5.00)

 - godz. 13.30  Po Mszy Świętej oddanie czci relikwiom Błogosławionego Jana Pawła II

2 maja Plac Św. Piotra 
  - godz.10.30 – MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. 

(Wejście od godz. 5.00)

Dom Polski przy Kościele Św. Stanisława (Via dei Polacchi 23)
  - godz. 16.00 SPOTKANIE LIDERÓW ORGANIZACJI POLONIJNYCH z  udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

pana Bronisława Komorowskiego, Wicemarszałaka Senatu pani Grażyny Anny Sztark oraz J.E. Ks. Abp. Józefa Kowalczyka 
Prymasa Polski, J.E. ks. Abp. Szczepana Wesołego (Przewidziany udział ok. 80 osób, za specjalnymi zaproszeniami)

 - godz. 17.00 poczęstunek

Bazylika Św. Ignacego Loyoli  (Piazza S. Ignazio)
  - godz.19.00 UROCZYSTY KONCERT - „Missa Magna Beatificationis” autorstwa Michała Lorenca, w wykonaniu Narodo-

wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z Katowic, poświęcony błogosławionemu Janowi Pawłowi II, z udziałem: Wi-
cemarszałek Senatu pani Grażyny Anny Sztark, J.E. ks. Abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski, J.E. ks. Kardynała Stanisława 
Dziwisza, J.E. Ks. Abp. Szczepana Wesołego, J.E. Ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego. Przewidziany udział 2 tys. pielgrzy-
mów polonijnych z ponad 30 krajów świata.

3 maja Bazylika Matki Bożej Większej (Via Liberiana 27)
  - godz. 9.00 MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA, dla Polaków i Polonii pod przewodnictwem J.E. ks. Kardynała Stanisława 

Dziwisza, Metropolity Krakowskiego. 
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”... proszę Was, abyście całe to duchowe  
dziedzictwo, któremu na imię Polska, 
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją 
i miłością...”

Jan Pawel II, 10 czerwca 1979 r.

mi´dzy Polskà a Polonià i Polakami za granicà. Uzna-
no wówczas, ˝e miejscem najw∏aÊciwszym dla realiza-
cji tego zamierzenia b´dzie Rzym, stolica papie˝a Po-
laka, serce KoÊcio∏a.
 Wybór kardyna∏a Karola Wojty∏y na g∏ow´ 
KoÊcio∏a katolickiego sta∏ si´ impulsem, który przy-
wróci∏ wielu pami´ç o polskiej to˝samoÊci, polskie po-
chodzenie uczyni∏ przedmiotem dumy. Wydawa∏o si´ 
wówczas, ˝e papieska stolica jest miejscem w natural-
ny sposób najodpowiedniejszym dla historycznego 
spotkania rozproszonych po wszystkich kraƒcach zie-
mi rodaków.
 Rzymska konferencja przynios∏a spodziewa-
ne owoce. W 1992 roku dosz∏o w Krakowie do I Zjaz-
du Polonii i Polaków z Zagranicy. Polacy, niezale˝nie 
od miejsca zamieszkania, stali si´ ponownie jednà 
Wspólnotà, a relacje mi´dzy krajem a Polonià uzyska∏y 
status normalnej, bie˝àcej wspó∏pracy. Nigdy nie za-
pomnimy, pod czyimi auspicjami dosz∏o do historycz-
nego pojednania. Jan Pawe∏ II  jest stale, intensywnie 
obecnym duchowo patronem wszelkich polonijnych 
spotkaƒ, zjazdów i konferencji. 
 Dzisiaj, gdy Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II zostaje 
wyniesiony na o∏tarze, Polacy z ca∏ego Êwiata chcà byç 
razem u grobu b∏ogos∏awionego papie˝a i odnowiç 
ducha Wspólnoty. 

 Spe∏niajàc ˝yczenie najwi´kszych organizacji 
skupiajàcych Poloni´ i Polaków z Zagranicy, Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska” podj´∏o, wraz z Radà 
Polonii Âwiata, Kongresem Polonii Amerykaƒskiej 
i Europejskà Unià Wspólnot Polonijnych przygotowa-
nia do zorganizowania w Rzymie Âwiatowego Spotka-
nia Polonii, jako naszego wspólnego dzi´kczynienia. 
B´dzie to dla nas spotkanie szczególne, tak˝e z tego 
wzgl´du, ˝e nale˝ymy do tych, którzy pami´tajà 
i rozumiejà wag´ tamtego spotkania z Ojcem Âwi´tym 
sprzed dwudziestu lat. Pami´tamy, ̋ e wówczas, w Rzy-
mie, pod jego troskliwym okiem, po raz pierwszy od 
niemal pó∏wiecza znowu byliÊmy razem.

Szanowni Paƒstwo,
Nieco ponad dwadzieÊcia lat temu, w paêdzierniku 1990 roku, 
w Rzymie, pod duchowym patronatem Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, 
odby∏a si´ konferencja „Kraj – Emigracja” - spotkanie przedstawicieli 
organizacji polonijnych i polskich z 22 krajów Êwiata oraz delegacji 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, którego prezes, prof. Andrzej 
Stelmachowski reprezentowa∏ jednoczeÊnie, jako Marsza∏ek Senatu 
RP, najwy˝sze w∏adze paƒstwowe. By∏o to pierwsze, od zakoƒczenia 
II wojny Êwiatowej, oficjalne spotkanie reprezentantów ca∏ego pol-
skiego narodu, rozdzielonego przez dziesi´ciolecia ˝elaznà kurtynà.

 W 1989 roku Polska sta∏a si´ wolnym i niepodleg∏ym kra-
jem. Dzi´ki przemianom, jakie ogarn´∏y tak˝e Zwiàzek Sowiecki, rów-
nie˝ Polacy ze Wschodu uzyskali mo˝liwoÊç kultywowania w∏asnej 
to˝samoÊci, j´zyka i wiary.

 Minione lata pozostawi∏y jednak wiele nieufnoÊci. W∏adze 
PRL przeczy∏y istnieniu opuszczonych przez ojczyzn´ Polaków na 
Wschodzie, zaÊ emigracja w wolnych krajach Zachodu by∏a przed-
miotem penetracji i manipulacji s∏u˝by bezpieczeƒstwa.
 Aby ten rów niech´ci zasypaç, aby doprowadziç do ponow-
nego zjednoczenia wszystkich rozsianych po Êwiecie Polaków grupa 
zacnych osób: senatorów, pos∏ów, dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych, 
hierarchów KoÊcio∏a, wybitnych naukowców i ludzi kultury, 
za∏o˝y∏a Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Stowarzyszenie szybko 
przystàpi∏o do odbudowy wi´zi Polonii i zamieszka∏ych za granicà Po-
laków z Ojczyznà, jej j´zykiem i kulturà. Zaj´∏o si´  tak˝e niesieniem 
pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebowali najbardziej – Polakom 
na Wschodzie. 
 W porozumieniu z Radà Koordynacyjnà Polonii Wolnego 
Âwiata „Wspólnota Polska” rozpocz´∏a przygotowania do Konferen-
cji, która mia∏a dokonaç nowego otwarcia w budowaniu zaufania 
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Karol Józef Wojty∏a urodzi∏ si´ 18 maja 1920 r. 
w Wadowicach, w miasteczku oddalonym 50 km 
od Krakowa, jako drugi syn Karola Wojty∏y  
(1879-1941) i Emilii Kaczorowskiej (1884-1929). 
Jego rodzeƒstwo - starszy brat Edmund, który by∏ 
lekarzem, zmar∏ w 1932 roku, a siostra w wieku 
niemowl´cym. Ojciec Karola by∏ urz´dnikiem 
administracji wojskowej w randze porucznika, 
a matka zmar∏a, gdy Karol mia∏ zaledwie 9 lat.
 
 Karol Wojty∏a zosta∏ ochrzczony 20 czerwca 
1920 r. w koÊciele parafialnym w Wadowicach przez 
ksi´dza Franciszka ˚aka. Pierwszà Komuni´ Âwi´tà 
przyjà∏ w dziewiàtym roku ˝ycia, a sakrament 
Bierzmowania w wieku 18 lat. W Wadowicach 
ukoƒczy∏ szko∏´ powszechnà i Paƒstwowe 
Gimnazjum M´skie im. Marcina Wadowity, a po 
maturze w 1938 roku wraz z ojcem przeprowadzi∏ si´ 
do Krakowa, gdzie rozpoczà∏ studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Jagielloƒskim.

 W czasie II wojny Êwiatowej m∏ody Karol 
pracowa∏ jako robotnik w latach 1940-1944 
w kamienio∏omach oraz w fabryce chemicznej 
Solvay’a. Od 1942 roku studiowa∏ w podziemnym 
seminarium duchownym, zorganizowanym przez 

arcybiskupa Krakowa, kard. Adama Stefana Sapieh´. W tym czasie 
by∏ równie˝ jednym z za∏o˝ycieli tajnego „Teatru Rapsodycznego”. Po 
wojnie kontynuowa∏ studia w Wy˝szym Seminarium Duchownym 
w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Jagielloƒskiego.

 Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ 1 listopada 1946 r., a nast´pnie 
zosta∏ wys∏any przez kard. Stefana Sapieh´ do Rzymu na studia 
doktoranckie.

 Rozpraw´ doktorskà nt. „Zagadnienie wiary u Êwi´tego 
Jana od Krzy˝a” (Questio de fide apud sanctum Ioannem de Cruce)
napisa∏ pod kierunkiem wybitnego teologa, dominikanina Reginalda 
Garrigou-Lagrange’a. Podczas studiów rzymskich w okresie wakacji 
prowadzi∏ duszpasterstwo wÊród Polonii mieszkajàcej we Francji, 
Belgii i Holandii. W 1948 roku wróci∏ do Polski. Najpierw zosta∏ 
wikarym w parafii w Niegowici, niedaleko Krakowa, a nast´pnie 
w parafii Êwi´tego Floriana w Krakowie. Od 1951 roku by∏ 
duszpasterzem akademickim. W 1953 roku habilitowa∏ si´ na 
Uniwersytecie Jagielloƒskim pracà nt. „Próba opracowania etyki 
chrzeÊcijaƒskiej wed∏ug systemu Maxa Schelera”, a nast´pnie zosta∏ 
wyk∏adowcà teologii moralnej i etyki w seminarium krakowskim oraz 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 Sp´dzajàc wakacje ze studentami na Mazurach dowiedzia∏ 
si´, ˝e 4 lipca 1958 r. papie˝ Pius XII mianowa∏ go biskupem 

Biografia Jana Pawła II tytularnym Ombri i biskupem pomocniczym 
w Krakowie. Sakr´ biskupià przyjà∏ 28 wrzeÊnia 
1958 r. w katedrze wawelskiej z ràk arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka. Papie˝ Pawe∏ VI mianowa∏ 
biskupa Wojty∏´ 13 stycznia 1964 r. arcybiskupem 
Krakowa, a 26 czerwca 1967 r. kardyna∏em. Karol 
Wojty∏a bra∏ udzia∏ w Soborze Watykaƒskim II 
(1962-1965) i wniós∏ znaczàcy wk∏ad w powstanie 
Konstytucji Gaudium et spes oraz uczestniczy∏ 
w pi´ciu synodach biskupów.

 Po Êmierci papie˝a Jana Paw∏a I na 
zwo∏anym konklawe w dniu 16 paêdziernika 1978 r. 
Karol Wojty∏a zosta∏ wybrany na papie˝a i przybra∏ 
imi´ Jana Paw∏a II. 22 paêdziernika 1978 r. jako 263 
nast´pca Êw. Piotra, rozpoczà∏ 27-letni pontyfikat - 
jeden z najd∏u˝szych w historii KoÊcio∏a. W czasie 
swojego pontyfikatu Jan Pawe∏ II odby∏ 146 podró˝y 
apostolskich na terenie W∏och. Jako biskup Rzymu 
odwiedzi∏ 317 z 333 parafii rzymskich. Odby∏ 104 
pielgrzymki zagraniczne, b´dàce wyrazem sta∏ej 
troski Nast´pcy Piotra o ca∏y KoÊció∏. Odby∏ blisko 
1200 Êrodowych audiencji generalnych, w których 
uczestniczy∏o prawie 18 mln pielgrzymów, nie 
liczàc audiencji prywatnych i ceremonii religijnych. 
W czasie Roku Jubileuszowego 2000 spotka∏ si´ 
z 8 mln wiernych. Przyjmowa∏ przywódców paƒstw 
w trakcie 38 wizyt oficjalnych oraz udzieli∏ 738 
audiencji i spotkaƒ z g∏owami paƒstwa, odby∏ 246 
audiencje i spotkania z premierami. Przewodniczy∏ 
147 ceremoniom beatyfikacyjnym, w czasie których 
og∏osi∏ 1338 b∏ogos∏awionych (w tym 154 Polaków) 
i 51 uroczystoÊciom kanonizacyjnym, og∏aszajàc 

482 Êwi´tych (w tym 9 Polaków oraz 2 Êwi´tych zwiàzanych z Polskà). 
Przewodniczy∏ 9 konsystorzom i mianowa∏ 231 kardyna∏ów (jednego 
in pectore), w tym 10 Polaków. Przewodniczy∏ 6 zebraniom plenarnym 
Kolegium Kardynalskiego. W trakcie swojego pontyfikatu zwo∏a∏ 15 
synodów biskupów: 6 synodów generalnych zwyczajnych, jeden 
synod generalny nadzwyczajny (1985) i 8 synodów specjalnych.
 Papie˝ Jan Pawe∏ II jest autorem najwa˝niejszych 
dokumentów koÊcielnych: 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 
11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich oraz autorem 
5 ksià˝ek: Przekroczyç próg nadziei (1994), Dar i Tajemnica: 
w pi´çdziesiàtà rocznic´ mojego kap∏aƒstwa (1996), Tryptyk rzymski, 
Medytacje w formie poezji (2003), Powstaƒcie, chodêmy (2004) oraz 
Pami´ç i to˝samoÊç (2005).

 Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II zapoczàtkowa∏ tradycj´ 
Âwiatowych Dni M∏odzie˝y, które co roku gromadzi∏y miliony 
m∏odzie˝y w ró˝nych miejscach na Êwiecie. Ch´tnie spotyka∏ si´ 
z m∏odymi ludêmi i poÊwi´ca∏ im du˝o uwagi. Gdy w ostatnim dniu 
przed Êmiercià pod jego oknem w Pa∏acu Apostolskim zgromadzi∏o si´ 
na modlitwie ok. 100 tys. g∏ównie m∏odych ludzi, Jan Pawe∏ II, wiedzàc 
o m∏odzie˝y czuwajàcej na placu Âw. Piotra w niemal nies∏yszalny 
sposób skierowa∏ do niej s∏owa podzi´kowania: „Szuka∏em was, teraz 
wy przyszliÊcie do mnie i za to wam dzi´kuj´”.

 Jan Pawe∏ II zmar∏ 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37.

 8 kwietnia, w pogrzebie Ojca Âwi´tego uczestniczy∏o na 
Placu Êw. Piotra ok. 300 tys. wiernych, 200 prezydentów i premierów, 
a w ca∏ym Rzymie przed telebimami zgromadzi∏o si´ 5 mln pielgrzymów. 
Papie˝ zosta∏ pochowany w podziemiach Bazyliki Êw. Piotra na 
Watykanie. 28 czerwca 2005 r. rozpoczà∏ si´ proces beatyfikacyjny 
S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II. UroczystoÊç beatyfikacji odb´dzie si´  
1 maja 2011 r.
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Karol Józef Wojty∏a urodzi∏ si´ 18 maja 1920 r. 
w Wadowicach, w miasteczku oddalonym 50 km 
od Krakowa, jako drugi syn Karola Wojty∏y  
(1879-1941) i Emilii Kaczorowskiej (1884-1929). 
Jego rodzeƒstwo - starszy brat Edmund, który by∏ 
lekarzem, zmar∏ w 1932 roku, a siostra w wieku 
niemowl´cym. Ojciec Karola by∏ urz´dnikiem 
administracji wojskowej w randze porucznika, 
a matka zmar∏a, gdy Karol mia∏ zaledwie 9 lat.
 
 Karol Wojty∏a zosta∏ ochrzczony 20 czerwca 
1920 r. w koÊciele parafialnym w Wadowicach przez 
ksi´dza Franciszka ˚aka. Pierwszà Komuni´ Âwi´tà 
przyjà∏ w dziewiàtym roku ˝ycia, a sakrament 
Bierzmowania w wieku 18 lat. W Wadowicach 
ukoƒczy∏ szko∏´ powszechnà i Paƒstwowe 
Gimnazjum M´skie im. Marcina Wadowity, a po 
maturze w 1938 roku wraz z ojcem przeprowadzi∏ si´ 
do Krakowa, gdzie rozpoczà∏ studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Jagielloƒskim.

 W czasie II wojny Êwiatowej m∏ody Karol 
pracowa∏ jako robotnik w latach 1940-1944 
w kamienio∏omach oraz w fabryce chemicznej 
Solvay’a. Od 1942 roku studiowa∏ w podziemnym 
seminarium duchownym, zorganizowanym przez 

arcybiskupa Krakowa, kard. Adama Stefana Sapieh´. W tym czasie 
by∏ równie˝ jednym z za∏o˝ycieli tajnego „Teatru Rapsodycznego”. Po 
wojnie kontynuowa∏ studia w Wy˝szym Seminarium Duchownym 
w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Jagielloƒskiego.

 Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ 1 listopada 1946 r., a nast´pnie 
zosta∏ wys∏any przez kard. Stefana Sapieh´ do Rzymu na studia 
doktoranckie.
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napisa∏ pod kierunkiem wybitnego teologa, dominikanina Reginalda 
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prowadzi∏ duszpasterstwo wÊród Polonii mieszkajàcej we Francji, 
Belgii i Holandii. W 1948 roku wróci∏ do Polski. Najpierw zosta∏ 
wikarym w parafii w Niegowici, niedaleko Krakowa, a nast´pnie 
w parafii Êwi´tego Floriana w Krakowie. Od 1951 roku by∏ 
duszpasterzem akademickim. W 1953 roku habilitowa∏ si´ na 
Uniwersytecie Jagielloƒskim pracà nt. „Próba opracowania etyki 
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na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 Sp´dzajàc wakacje ze studentami na Mazurach dowiedzia∏ 
si´, ˝e 4 lipca 1958 r. papie˝ Pius XII mianowa∏ go biskupem 

Biografia Jana Pawła II tytularnym Ombri i biskupem pomocniczym 
w Krakowie. Sakr´ biskupià przyjà∏ 28 wrzeÊnia 
1958 r. w katedrze wawelskiej z ràk arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka. Papie˝ Pawe∏ VI mianowa∏ 
biskupa Wojty∏´ 13 stycznia 1964 r. arcybiskupem 
Krakowa, a 26 czerwca 1967 r. kardyna∏em. Karol 
Wojty∏a bra∏ udzia∏ w Soborze Watykaƒskim II 
(1962-1965) i wniós∏ znaczàcy wk∏ad w powstanie 
Konstytucji Gaudium et spes oraz uczestniczy∏ 
w pi´ciu synodach biskupów.

 Po Êmierci papie˝a Jana Paw∏a I na 
zwo∏anym konklawe w dniu 16 paêdziernika 1978 r. 
Karol Wojty∏a zosta∏ wybrany na papie˝a i przybra∏ 
imi´ Jana Paw∏a II. 22 paêdziernika 1978 r. jako 263 
nast´pca Êw. Piotra, rozpoczà∏ 27-letni pontyfikat - 
jeden z najd∏u˝szych w historii KoÊcio∏a. W czasie 
swojego pontyfikatu Jan Pawe∏ II odby∏ 146 podró˝y 
apostolskich na terenie W∏och. Jako biskup Rzymu 
odwiedzi∏ 317 z 333 parafii rzymskich. Odby∏ 104 
pielgrzymki zagraniczne, b´dàce wyrazem sta∏ej 
troski Nast´pcy Piotra o ca∏y KoÊció∏. Odby∏ blisko 
1200 Êrodowych audiencji generalnych, w których 
uczestniczy∏o prawie 18 mln pielgrzymów, nie 
liczàc audiencji prywatnych i ceremonii religijnych. 
W czasie Roku Jubileuszowego 2000 spotka∏ si´ 
z 8 mln wiernych. Przyjmowa∏ przywódców paƒstw 
w trakcie 38 wizyt oficjalnych oraz udzieli∏ 738 
audiencji i spotkaƒ z g∏owami paƒstwa, odby∏ 246 
audiencje i spotkania z premierami. Przewodniczy∏ 
147 ceremoniom beatyfikacyjnym, w czasie których 
og∏osi∏ 1338 b∏ogos∏awionych (w tym 154 Polaków) 
i 51 uroczystoÊciom kanonizacyjnym, og∏aszajàc 

482 Êwi´tych (w tym 9 Polaków oraz 2 Êwi´tych zwiàzanych z Polskà). 
Przewodniczy∏ 9 konsystorzom i mianowa∏ 231 kardyna∏ów (jednego 
in pectore), w tym 10 Polaków. Przewodniczy∏ 6 zebraniom plenarnym 
Kolegium Kardynalskiego. W trakcie swojego pontyfikatu zwo∏a∏ 15 
synodów biskupów: 6 synodów generalnych zwyczajnych, jeden 
synod generalny nadzwyczajny (1985) i 8 synodów specjalnych.
 Papie˝ Jan Pawe∏ II jest autorem najwa˝niejszych 
dokumentów koÊcielnych: 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 
11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich oraz autorem 
5 ksià˝ek: Przekroczyç próg nadziei (1994), Dar i Tajemnica: 
w pi´çdziesiàtà rocznic´ mojego kap∏aƒstwa (1996), Tryptyk rzymski, 
Medytacje w formie poezji (2003), Powstaƒcie, chodêmy (2004) oraz 
Pami´ç i to˝samoÊç (2005).

 Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II zapoczàtkowa∏ tradycj´ 
Âwiatowych Dni M∏odzie˝y, które co roku gromadzi∏y miliony 
m∏odzie˝y w ró˝nych miejscach na Êwiecie. Ch´tnie spotyka∏ si´ 
z m∏odymi ludêmi i poÊwi´ca∏ im du˝o uwagi. Gdy w ostatnim dniu 
przed Êmiercià pod jego oknem w Pa∏acu Apostolskim zgromadzi∏o si´ 
na modlitwie ok. 100 tys. g∏ównie m∏odych ludzi, Jan Pawe∏ II, wiedzàc 
o m∏odzie˝y czuwajàcej na placu Âw. Piotra w niemal nies∏yszalny 
sposób skierowa∏ do niej s∏owa podzi´kowania: „Szuka∏em was, teraz 
wy przyszliÊcie do mnie i za to wam dzi´kuj´”.

 Jan Pawe∏ II zmar∏ 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37.

 8 kwietnia, w pogrzebie Ojca Âwi´tego uczestniczy∏o na 
Placu Êw. Piotra ok. 300 tys. wiernych, 200 prezydentów i premierów, 
a w ca∏ym Rzymie przed telebimami zgromadzi∏o si´ 5 mln pielgrzymów. 
Papie˝ zosta∏ pochowany w podziemiach Bazyliki Êw. Piotra na 
Watykanie. 28 czerwca 2005 r. rozpoczà∏ si´ proces beatyfikacyjny 
S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II. UroczystoÊç beatyfikacji odb´dzie si´  
1 maja 2011 r.

WSPÓLNOTA POLSKA 1/2011

32

Zdj´cie: Piotr ˚ycieƒski



I wielkiego serca. Nie wiem, ile nauczy∏ si´ u boku 
Âwi´tego, a ile tego serca i tej pokory wniós∏ do pa-
pieskich apartamentów jako Jego drugi osobisty se-
kretarz.
 Jedno jest pewne. Kocha∏ Jana Paw∏a II 
jak ojca. I jak ojcem si´ Nim opiekowa∏. Przez 
dziewi´ç ostatnich lat Jego ˝ycia. A by∏y to lata naj-
trudniejsze. Ze wzruszeniem wspomina s∏abe cia∏o 
Papie˝a i niezwyk∏à moc Jego modlitwy. Ma∏e kar-
teczki z intencjami na kl´czniku i wspólne spacery 
w Castel Gandolfo. Siostry, które przebiera∏y si´ za 
Êw. Miko∏aja i ciasteczka, do których Jan Pawe∏ II 
mia∏ s∏aboÊç. I wolne wtorki, które tak bardzo lubi∏. 
I patriotyczne pieÊni, które Êpiewa∏ ze ∏zami w oczach. 
Nie powi´ksza swojej roli. Pokornie mówi, ̋ e os∏ania∏ 
Jana Paw∏a II przed deszczem. Pomaga∏ si´ myç 
i ubieraç. Podtrzymywa∏, kiedy nie móg∏ ju˝ samo-
dzielnie chodziç. Dostarcza∏ dokumenty, segregowa∏ 
poczt´. Obowiàzków drugi sekretarz mia∏ tak du˝o, ̋ e 
na w∏asne ˝ycie nie starcza∏o ju˝ czasu. Jego ˝yciem 
by∏o ˝ycie Papie˝a. Od porannej mszy Êwi´tej a˝ do 
ostatniej, wieczornej modlitwy. Wielki dar – mówi. 
Wielka ∏aska. Pytam: co widzi, kiedy zamyka oczy? 
Który obraz z papieskiej codziennoÊci zachowa∏ 
w pami´ci? Odpowiada krótko:

Widz´, jak zak∏ada pelerynk´ i masze-
ruje na taras. Widz´, jak w skupieniu 

odmawia Ró˝aniec…

 Na tarasie odmawia∏ drog´ krzy˝owà. Mia∏ 
tam czternaÊcie stacji M´ki Paƒskiej i … niebo nad 
g∏owà. Jego ˝ycie by∏o modlitwà. A modlitwa by∏a 
Jego ˝yciem. Arcybiskup wspomina, ˝e Jan Pawe∏ II 
w∏aÊciwie nie przestawa∏ si´ modliç. To sekret Jego 
Âwi´toÊci. Chrystus by∏ dla Niego najwa˝niejszy. 
Chrystus jako Bóg i jako cz∏owiek. I cz∏owiek. Ka˝dy 
z nas - jako ten, w którym ˝yje Chrystus. Arcybi-
skup mówi, ˝e Jan Pawe∏ II by∏ mistykiem. Kiedy 
rozmawia∏ z Bogiem nic wi´cej dla Niego nie istnia∏o. 
Wy∏àcza∏ si´. Wspó∏pracownicy wiedzieli, ˝e wtedy 

Arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki to człowiek 
wielkiej pokory

nie wolno Mu by∏o przeszkadzaç. Tak jak lata wczeÊniej wiedzia∏a 
o tym Jego Rodzinka. Na górskich szlakach, na sp∏ywach kajako-
wych. Przychodzi∏a pora, kiedy Wujek Karol milk∏ i pogrà˝a∏ si´ 
w modlitwie. By∏ tylko On i Jego Rozmówca. Tak jak wtedy, podczas 
ostatniej Drogi Krzy˝owej, kiedy nie móg∏ pojechaç do Koloseum. 
Ca∏y Êwiat widzia∏ Âwi´tego Starca, który nie ma ju˝ si∏y chodziç ani 
mówiç, a który z Mi∏oÊcià przytula si´ do Krzy˝a. I modli si´. W tym 
obrazie by∏a moc, która nawraca∏a ludzi. S∏owa uczà, przyk∏ady 
pociàgajà – mówi∏ Pawe∏ VI.
 Przyk∏ad Jana Paw∏a II pociàgnà∏ miliony. Arturo Mari 
powiedzia∏ mi kiedyÊ, ˝e to by∏o najpi´kniejsze zdj´cie, jakie zrobi∏ 
Janowi Paw∏owi II. Sens Jego ˝ycia i kap∏aƒskiej pos∏ugi. JednoÊç 
z Chrystusem. Totus Tuus. Bo przecie˝ w tym biskupim zawo∏aniu 
mi∏oÊç do Maryi, której odda∏ w opiek´ siebie i Êwiat ca∏y to przede 
wszystkim mi∏oÊç do Jej Syna. Arcybiskup Mokrzycki wspomina, ˝e 
sta∏ wtedy obok Jana Paw∏a II. Widzia∏ to, cze gonie mogli widzieç 
widzowie przed telewizorami:
WidzieliÊmy t´ rurk´ w tchawicy. WidzieliÊmy, jak ci´˝ko oddycha 
i jak walczy. To by∏a Jego droga krzy˝owa. To by∏ jego krzy˝. I te 
s∏owa przes∏ania, które w imieniu Jana Paw∏a II odczyta∏ kardyna∏ 
Ruini, za Êwi´tym Paw∏em: 

W moim ciele dope∏niam braki udr´k Chrystusa dla 
dobra Jego cia∏a, którym jest KoÊció∏. 

Tu˝ przed konklawe napisa∏ wiersz Stanis∏aw. O Êwi´tym Stanis∏awie 
- jednym z Jego ulubionych Êwi´tych. S∏owo nie nawróci∏o, na-
wróci krew pisa∏ w nim. Ciekawe, czy wiedzia∏, ˝e pisze tak˝e o so-
bie… Kiedy sekretarze wprowadzali do prywatnej kaplicy Ojca 
Âwi´tego goÊci zaproszonych na porannà msz´, Jan Pawe∏ II ju˝ 
kl´cza∏ przed NajÊwi´tszym Sakramentem. WczeÊniej odmawia∏  
w sypialni Ró˝aniec, le˝àc krzy˝em. Arcybiskup Mokrzycki mówi, 
˝e to by∏ ten masyw modlitwy, o którym kiedyÊ pisa∏ Andre Fros-
sard. Widok, który nosi si´ w pami´ci ca∏e ˝ycie. Kiedy pytam, czy 
pami´ta moment, w którym po raz pierwszy pomyÊla∏: ten cz∏owiek 
jest Êwi´ty, odpowiada: 
 Pami´tam, ˝e takich momentów by∏o wiele. Ile razy  
Ojciec Âwi´ty wy∏àcza∏ si´ z tego, co wokó∏ i przenosi∏ w inny wy-
miar, wymiar modlitwy i absolutnego zjednoczenia z Bogiem, tyle 
razy myÊla∏em, ˝e to jest Êwi´toÊç, ta szczególna wi´ê z Chrystusem. 
Potem patrzy∏em na ludzi, którzy ze spotkania z Ojcem Âwi´tym 
wychodzili przemienieni, nape∏nieni mocà. Wiedzia∏em, ˝e w nim 
musia∏o biç Êwi´te êród∏o. Wielki dar, który owocowa∏ w kontaktach 
tak z ma∏ymi, jak i z wielkimi tego Êwiata.
 Arcybiskup Mokrzycki wyznaje, ˝e kiedy Jan Pawe∏ II 
umiera∏, nie p∏aka∏. Nie móg∏. MyÊla∏ tylko o tym, ˝eby Go nie 
zawieÊç. Poinformowaç wszystkich na czas. Nikogo nie pominàç. 
Cz∏owiek s∏u˝by. Do koƒca. Zaskakujàce to by∏o dla mnie wyznanie. 
I inspirujàce bardzo. Jak wszystko, co o Janie Pawle II opowiedzia∏ 
mi Jego drugi sekretarz. Pokorny Êwiadek Âwi´toÊci. Który 
z uÊmiechem opowiada∏ przy tym, jak ta Âwi´toÊç mówi∏a do niego 
Mieciu. I jak któregoÊ razu us∏ysza∏, kiedy odsuwa∏ od sto∏u fotel, na 
którym siedzia∏ Ojciec Âwi´ty: 

Jak Ci´, Mieciu zapytajà, co Ty w Watykanie robisz, 
to powiedz, ˝e wyciàgasz Papie˝a spod sto∏u…

Brygida Grysiak
 Dziennikarka TVN24

autorka ksià˝ek: „Najbardziej lubi∏ wtorki” 
i „Kobiety w êyciu Jana Paw∏a II”

Nasz papie˝ – jak wszyscy wiemy – nigdy nie chcia∏ 
zachowaç ˝ycia, zatrzymaç go dla siebie; chcia∏ daç 
siebie samego bez ograniczeƒ, a˝ do ostatniej chwili 
Chrystusowi, w ten sposób tak˝e nam. W∏aÊnie 
w ten sposób móg∏ doÊwiadczyç jak wszystko, co 
odda∏ w r´ce Pana powróci∏o w nowy sposób: 
mi∏oÊç s∏owa, poezji, literatury by∏a istotnà cz´Êcià 
jego misji duszpasterskiej, a zyska∏a nowà Êwie˝oÊç,
aktualnoÊç, nowà si∏´ przyciàgania do g∏oszenia 
Ewangelii, tak˝e wtedy, gdy jest ono znakiem 
sprzeciwu.

Plac Êw. Piotra, 8 kwietnia 2005 roku
Homilia podczas pogrzebu Jana Paw∏a II

 W tej chwili powracam myÊlà do  
22 paêdziernika 1978 roku, kiedy to papie˝ Jan 
Pawe∏ II rozpoczyna∏ swoja pos∏ug´ tu, na Placu Êw. 
Piotra. Wcià˝ na nowo brzmià mi w uszach jego 
s∏owa: nie l´kajcie si´! Otwórzcie, otwórzcie na 
oÊcie˝ drzwi Chrystusowi!
 Papie˝ przemawia∏ do mo˝nych tego  
Êwiata, którzy obawiali si´, ˝e Chrystus móg∏by  
zabraç im coÊ z ich w∏adzy, gdyby dali Mu 
wejÊç i pozwolili na wolnoÊç wiary. Owszem, 
On z pewnoÊcià coÊ by im zabra∏: w∏adz´ 
korupcji, naginanie prawa, samowol´. Ale nie 
zabra∏by niczego, co dotyczy wolnoÊci cz∏owieka, 
jego godnoÊci, budowania sprawiedliwego 
spo∏eczeƒstwa. Papie˝ mówi∏ ponadto do wszystkich 
ludzi, zw∏aszcza m∏odych.
 Czy˝ my wszyscy nie boimy si´ w jakiÊ 
sposób, ˝e jeÊli pozwolimy ca∏kowicie Chrystusowi 
wejÊç do naszego wn´trza, jeÊli ca∏kowicie 
otworzymy si´ na niego, to mo˝e On nam zabraç 
cos z naszego ̋ ycia. Czy˝ nie boimy si´ przypadkiem 
zrezygnowaç z czegoÊ wielkiego, jedynego w swoim 
rodzaju, co czyni ̋ ycie tak pi´knym? Czy˝ nie boimy 
si´ ryzyka niedostatku i pozbawienia wolnoÊci?
 Jeszcze raz papie˝ pragnie powiedzieç: nie! 
Kto wpuszcza Chrystusa nie traci nic, absolutnie nic 
z tego, co czyni ˝ycie wolnym, pi´knym i wielkim.

Plac Êw. Piotra, 22 kwietnia 2005 roku 
Homilia podczas inauguracji pontyfikatu

 Na poczàtku drugiego roku mojego 
pontyfikatu przyby∏em do Polski i do Krakowa 
z potrzeby serca, w pielgrzymce po Êladach mojego

Poprzednika. Pragnà∏em oddychaç powietrzem jego Ojczyzny. 
Pragnà∏em patrzeç na ziemi´, na której si´ urodzi∏ i na której dorasta∏ 
do podj´cia niestrudzonej s∏u˝by Chrystusowi i Jego KoÊcio∏owi 
powszechnemu. Pragnà∏em przede wszystkim spotkaç ˝ywych ludzi, 
jego Rodaków, zakosztowaç waszej wiary, z której wyrós∏ i upewniç 
si´, czy w niej trwacie. Chcia∏em te˝, z tego miejsca, prosiç Boga, by 
zachowa∏ w was dziedzictwo wiary, nadziei i mi∏oÊci, jakie pozostawi∏ 
Êwiatu, a wam szczególnie, Jan Pawe∏ II.

Kraków, 28 maja 2006 roku
Homilia podczas mszy Êw. na B∏oniach

Jan Pawe∏ II by∏ cz∏owiekiem wielkiej kontemplacji i wielkim 
Aposto∏em Chrystusa. Bóg wybra∏ go na Stolic´ piotrowà i zachowa∏ 
go na d∏ugo, by wprowadzi∏ KoÊció∏ w trzecie tysiàclecie. Swym 
przyk∏adem poprowadzi∏ nas wszystkich w tej pielgrzymce. Teraz 
towarzyszy nam z nieba.

Watykan, 9 kwietnia 2011 roku
Po pokazie filmu „Szuka∏em was…”

Kardynał 

Joseph Ratzinger - 

Papież Benedykt XVI 

o Janie Pawle II
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I wielkiego serca. Nie wiem, ile nauczy∏ si´ u boku 
Âwi´tego, a ile tego serca i tej pokory wniós∏ do pa-
pieskich apartamentów jako Jego drugi osobisty se-
kretarz.
 Jedno jest pewne. Kocha∏ Jana Paw∏a II 
jak ojca. I jak ojcem si´ Nim opiekowa∏. Przez 
dziewi´ç ostatnich lat Jego ˝ycia. A by∏y to lata naj-
trudniejsze. Ze wzruszeniem wspomina s∏abe cia∏o 
Papie˝a i niezwyk∏à moc Jego modlitwy. Ma∏e kar-
teczki z intencjami na kl´czniku i wspólne spacery 
w Castel Gandolfo. Siostry, które przebiera∏y si´ za 
Êw. Miko∏aja i ciasteczka, do których Jan Pawe∏ II 
mia∏ s∏aboÊç. I wolne wtorki, które tak bardzo lubi∏. 
I patriotyczne pieÊni, które Êpiewa∏ ze ∏zami w oczach. 
Nie powi´ksza swojej roli. Pokornie mówi, ̋ e os∏ania∏ 
Jana Paw∏a II przed deszczem. Pomaga∏ si´ myç 
i ubieraç. Podtrzymywa∏, kiedy nie móg∏ ju˝ samo-
dzielnie chodziç. Dostarcza∏ dokumenty, segregowa∏ 
poczt´. Obowiàzków drugi sekretarz mia∏ tak du˝o, ̋ e 
na w∏asne ˝ycie nie starcza∏o ju˝ czasu. Jego ˝yciem 
by∏o ˝ycie Papie˝a. Od porannej mszy Êwi´tej a˝ do 
ostatniej, wieczornej modlitwy. Wielki dar – mówi. 
Wielka ∏aska. Pytam: co widzi, kiedy zamyka oczy? 
Który obraz z papieskiej codziennoÊci zachowa∏ 
w pami´ci? Odpowiada krótko:

Widz´, jak zak∏ada pelerynk´ i masze-
ruje na taras. Widz´, jak w skupieniu 

odmawia Ró˝aniec…

 Na tarasie odmawia∏ drog´ krzy˝owà. Mia∏ 
tam czternaÊcie stacji M´ki Paƒskiej i … niebo nad 
g∏owà. Jego ˝ycie by∏o modlitwà. A modlitwa by∏a 
Jego ˝yciem. Arcybiskup wspomina, ˝e Jan Pawe∏ II 
w∏aÊciwie nie przestawa∏ si´ modliç. To sekret Jego 
Âwi´toÊci. Chrystus by∏ dla Niego najwa˝niejszy. 
Chrystus jako Bóg i jako cz∏owiek. I cz∏owiek. Ka˝dy 
z nas - jako ten, w którym ˝yje Chrystus. Arcybi-
skup mówi, ˝e Jan Pawe∏ II by∏ mistykiem. Kiedy 
rozmawia∏ z Bogiem nic wi´cej dla Niego nie istnia∏o. 
Wy∏àcza∏ si´. Wspó∏pracownicy wiedzieli, ˝e wtedy 

Arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki to człowiek 
wielkiej pokory

nie wolno Mu by∏o przeszkadzaç. Tak jak lata wczeÊniej wiedzia∏a 
o tym Jego Rodzinka. Na górskich szlakach, na sp∏ywach kajako-
wych. Przychodzi∏a pora, kiedy Wujek Karol milk∏ i pogrà˝a∏ si´ 
w modlitwie. By∏ tylko On i Jego Rozmówca. Tak jak wtedy, podczas 
ostatniej Drogi Krzy˝owej, kiedy nie móg∏ pojechaç do Koloseum. 
Ca∏y Êwiat widzia∏ Âwi´tego Starca, który nie ma ju˝ si∏y chodziç ani 
mówiç, a który z Mi∏oÊcià przytula si´ do Krzy˝a. I modli si´. W tym 
obrazie by∏a moc, która nawraca∏a ludzi. S∏owa uczà, przyk∏ady 
pociàgajà – mówi∏ Pawe∏ VI.
 Przyk∏ad Jana Paw∏a II pociàgnà∏ miliony. Arturo Mari 
powiedzia∏ mi kiedyÊ, ˝e to by∏o najpi´kniejsze zdj´cie, jakie zrobi∏ 
Janowi Paw∏owi II. Sens Jego ˝ycia i kap∏aƒskiej pos∏ugi. JednoÊç 
z Chrystusem. Totus Tuus. Bo przecie˝ w tym biskupim zawo∏aniu 
mi∏oÊç do Maryi, której odda∏ w opiek´ siebie i Êwiat ca∏y to przede 
wszystkim mi∏oÊç do Jej Syna. Arcybiskup Mokrzycki wspomina, ˝e 
sta∏ wtedy obok Jana Paw∏a II. Widzia∏ to, cze gonie mogli widzieç 
widzowie przed telewizorami:
WidzieliÊmy t´ rurk´ w tchawicy. WidzieliÊmy, jak ci´˝ko oddycha 
i jak walczy. To by∏a Jego droga krzy˝owa. To by∏ jego krzy˝. I te 
s∏owa przes∏ania, które w imieniu Jana Paw∏a II odczyta∏ kardyna∏ 
Ruini, za Êwi´tym Paw∏em: 

W moim ciele dope∏niam braki udr´k Chrystusa dla 
dobra Jego cia∏a, którym jest KoÊció∏. 

Tu˝ przed konklawe napisa∏ wiersz Stanis∏aw. O Êwi´tym Stanis∏awie 
- jednym z Jego ulubionych Êwi´tych. S∏owo nie nawróci∏o, na-
wróci krew pisa∏ w nim. Ciekawe, czy wiedzia∏, ˝e pisze tak˝e o so-
bie… Kiedy sekretarze wprowadzali do prywatnej kaplicy Ojca 
Âwi´tego goÊci zaproszonych na porannà msz´, Jan Pawe∏ II ju˝ 
kl´cza∏ przed NajÊwi´tszym Sakramentem. WczeÊniej odmawia∏  
w sypialni Ró˝aniec, le˝àc krzy˝em. Arcybiskup Mokrzycki mówi, 
˝e to by∏ ten masyw modlitwy, o którym kiedyÊ pisa∏ Andre Fros-
sard. Widok, który nosi si´ w pami´ci ca∏e ˝ycie. Kiedy pytam, czy 
pami´ta moment, w którym po raz pierwszy pomyÊla∏: ten cz∏owiek 
jest Êwi´ty, odpowiada: 
 Pami´tam, ˝e takich momentów by∏o wiele. Ile razy  
Ojciec Âwi´ty wy∏àcza∏ si´ z tego, co wokó∏ i przenosi∏ w inny wy-
miar, wymiar modlitwy i absolutnego zjednoczenia z Bogiem, tyle 
razy myÊla∏em, ˝e to jest Êwi´toÊç, ta szczególna wi´ê z Chrystusem. 
Potem patrzy∏em na ludzi, którzy ze spotkania z Ojcem Âwi´tym 
wychodzili przemienieni, nape∏nieni mocà. Wiedzia∏em, ˝e w nim 
musia∏o biç Êwi´te êród∏o. Wielki dar, który owocowa∏ w kontaktach 
tak z ma∏ymi, jak i z wielkimi tego Êwiata.
 Arcybiskup Mokrzycki wyznaje, ˝e kiedy Jan Pawe∏ II 
umiera∏, nie p∏aka∏. Nie móg∏. MyÊla∏ tylko o tym, ˝eby Go nie 
zawieÊç. Poinformowaç wszystkich na czas. Nikogo nie pominàç. 
Cz∏owiek s∏u˝by. Do koƒca. Zaskakujàce to by∏o dla mnie wyznanie. 
I inspirujàce bardzo. Jak wszystko, co o Janie Pawle II opowiedzia∏ 
mi Jego drugi sekretarz. Pokorny Êwiadek Âwi´toÊci. Który 
z uÊmiechem opowiada∏ przy tym, jak ta Âwi´toÊç mówi∏a do niego 
Mieciu. I jak któregoÊ razu us∏ysza∏, kiedy odsuwa∏ od sto∏u fotel, na 
którym siedzia∏ Ojciec Âwi´ty: 

Jak Ci´, Mieciu zapytajà, co Ty w Watykanie robisz, 
to powiedz, ˝e wyciàgasz Papie˝a spod sto∏u…

Brygida Grysiak
 Dziennikarka TVN24

autorka ksià˝ek: „Najbardziej lubi∏ wtorki” 
i „Kobiety w êyciu Jana Paw∏a II”

Nasz papie˝ – jak wszyscy wiemy – nigdy nie chcia∏ 
zachowaç ˝ycia, zatrzymaç go dla siebie; chcia∏ daç 
siebie samego bez ograniczeƒ, a˝ do ostatniej chwili 
Chrystusowi, w ten sposób tak˝e nam. W∏aÊnie 
w ten sposób móg∏ doÊwiadczyç jak wszystko, co 
odda∏ w r´ce Pana powróci∏o w nowy sposób: 
mi∏oÊç s∏owa, poezji, literatury by∏a istotnà cz´Êcià 
jego misji duszpasterskiej, a zyska∏a nowà Êwie˝oÊç,
aktualnoÊç, nowà si∏´ przyciàgania do g∏oszenia 
Ewangelii, tak˝e wtedy, gdy jest ono znakiem 
sprzeciwu.

Plac Êw. Piotra, 8 kwietnia 2005 roku
Homilia podczas pogrzebu Jana Paw∏a II

 W tej chwili powracam myÊlà do  
22 paêdziernika 1978 roku, kiedy to papie˝ Jan 
Pawe∏ II rozpoczyna∏ swoja pos∏ug´ tu, na Placu Êw. 
Piotra. Wcià˝ na nowo brzmià mi w uszach jego 
s∏owa: nie l´kajcie si´! Otwórzcie, otwórzcie na 
oÊcie˝ drzwi Chrystusowi!
 Papie˝ przemawia∏ do mo˝nych tego  
Êwiata, którzy obawiali si´, ˝e Chrystus móg∏by  
zabraç im coÊ z ich w∏adzy, gdyby dali Mu 
wejÊç i pozwolili na wolnoÊç wiary. Owszem, 
On z pewnoÊcià coÊ by im zabra∏: w∏adz´ 
korupcji, naginanie prawa, samowol´. Ale nie 
zabra∏by niczego, co dotyczy wolnoÊci cz∏owieka, 
jego godnoÊci, budowania sprawiedliwego 
spo∏eczeƒstwa. Papie˝ mówi∏ ponadto do wszystkich 
ludzi, zw∏aszcza m∏odych.
 Czy˝ my wszyscy nie boimy si´ w jakiÊ 
sposób, ˝e jeÊli pozwolimy ca∏kowicie Chrystusowi 
wejÊç do naszego wn´trza, jeÊli ca∏kowicie 
otworzymy si´ na niego, to mo˝e On nam zabraç 
cos z naszego ̋ ycia. Czy˝ nie boimy si´ przypadkiem 
zrezygnowaç z czegoÊ wielkiego, jedynego w swoim 
rodzaju, co czyni ̋ ycie tak pi´knym? Czy˝ nie boimy 
si´ ryzyka niedostatku i pozbawienia wolnoÊci?
 Jeszcze raz papie˝ pragnie powiedzieç: nie! 
Kto wpuszcza Chrystusa nie traci nic, absolutnie nic 
z tego, co czyni ˝ycie wolnym, pi´knym i wielkim.

Plac Êw. Piotra, 22 kwietnia 2005 roku 
Homilia podczas inauguracji pontyfikatu

 Na poczàtku drugiego roku mojego 
pontyfikatu przyby∏em do Polski i do Krakowa 
z potrzeby serca, w pielgrzymce po Êladach mojego

Poprzednika. Pragnà∏em oddychaç powietrzem jego Ojczyzny. 
Pragnà∏em patrzeç na ziemi´, na której si´ urodzi∏ i na której dorasta∏ 
do podj´cia niestrudzonej s∏u˝by Chrystusowi i Jego KoÊcio∏owi 
powszechnemu. Pragnà∏em przede wszystkim spotkaç ˝ywych ludzi, 
jego Rodaków, zakosztowaç waszej wiary, z której wyrós∏ i upewniç 
si´, czy w niej trwacie. Chcia∏em te˝, z tego miejsca, prosiç Boga, by 
zachowa∏ w was dziedzictwo wiary, nadziei i mi∏oÊci, jakie pozostawi∏ 
Êwiatu, a wam szczególnie, Jan Pawe∏ II.

Kraków, 28 maja 2006 roku
Homilia podczas mszy Êw. na B∏oniach

Jan Pawe∏ II by∏ cz∏owiekiem wielkiej kontemplacji i wielkim 
Aposto∏em Chrystusa. Bóg wybra∏ go na Stolic´ piotrowà i zachowa∏ 
go na d∏ugo, by wprowadzi∏ KoÊció∏ w trzecie tysiàclecie. Swym 
przyk∏adem poprowadzi∏ nas wszystkich w tej pielgrzymce. Teraz 
towarzyszy nam z nieba.

Watykan, 9 kwietnia 2011 roku
Po pokazie filmu „Szuka∏em was…”

Kardynał 

Joseph Ratzinger - 

Papież Benedykt XVI 

o Janie Pawle II
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 KoÊció∏ przez swoich pasterzy strze˝e czystoÊci wiary, broni 
przed niebezpieczeƒstwami, ale czasem te˝ napomina. KoÊció∏ s∏u˝y 
cz∏owiekowi równie˝ w wymiarze materialnym. Prowadzi szko∏y, 
przedszkola, domy dla osób starszych, biednych i bezdomnych. Pra-
gnie s∏u˝yç tym, co posiada. Mo˝e nie zawsze to wychodzi, niemniej 
takie jest jego powo∏anie. Pragnie byç KoÊcio∏em Êwi´tym. 

KAI: Mówi si´: papie˝ – mistyk. Czy papie˝ prze˝ywa∏ 
jakieÊ nadzwyczajne stany mistyczne, wizje?

 - Tak, by∏ mistykiem, to znaczy cz∏owiekiem zanurzonym 
w Panu Bogu. Umia∏ mówiç do Pana Boga, ale nade wszystko umia∏ 
s∏uchaç, czego Bóg ˝àda od niego, i to wype∏niaç. Ca∏e jego ˝ycie 
by∏o jednà, wielkà modlitwà. Ka˝dego dnia wstawa∏ wczeÊnie rano. 
Swój dzieƒ rozpoczyna∏ modlitwà: medytacja, rozwa˝anie, potem 
Msza Êwi´ta, dzi´kczynienie. Bez poÊpiechu... Msza by∏a dla nie-
go równie˝ medytacjà. Ca∏y jego dzieƒ by∏ przeplatany modlitwà, 
adoracjà, czytaniem duchowym... 
 Codziennie wieczorem podchodzi∏ do okna, by pob∏ogos∏awiç 
Rzym i ca∏y Êwiat, którego by∏ pasterzem. Zjawisk nadzwyczajnych nie 
widzia∏em. Wielokrotnie by∏em Êwiadkiem, jak wstawa∏ w nocy i szed∏ 
do kaplicy. Zdarza∏o si´, ˝e kiedy by∏ w niej sam, wówczas pó∏g∏osem 
przemawia∏ do Boga, czasem nawet Êpiewa∏.... Gdy by∏ m∏odszy, mo-
dli∏ si´ le˝àc krzy˝em, czy to w kaplicy, czy u siebie w apartamencie. 

KAI: A jakie by∏y perspektywy i jakie zamierzenia sta-
wia∏ sobie w dialogu z religiami? Prosz´ wyjaÊniç genez´ 
i motywy, jakie kierowa∏y nim przy zwo∏ywaniu kolejnych 
mi´dzyreligijnych spotkaƒ w Asy˝u? Dlaczego Jan Pawe∏ II 
w pewnym momencie uca∏owa∏ Koran? Czy nie by∏o to 
sprzeciwienie si´ chrzeÊcijaƒskiej to˝samoÊci?

- Zwo∏anie przedstawicieli wszystkich religii Êwiata do Asy˝u to 
by∏a osobista inicjatywa Ojca Âwi´tego. To nie by∏ synkretyzm reli-
gijny, lecz zebranie przedstawicieli wszystkich religii i wspólna modli-
twa. Ka˝dy modli∏ si´ wed∏ug w∏asnej tradycji religijnej. ChrzeÊcijanie 
osobno i poszczególne religie we w∏asnych grupach. Wszyscy jed-
nak byli zjednoczeni tà samà ideà pokoju, który by∏ wtedy bardzo 
zagro˝ony. 
 Âciera∏y si´ bowiem ze sobà dwa bloki: kapitalistycz-
ny i komunistyczny. Blok komunistyczny, marksistowski do-
minowa∏ na Wschodzie. Blok kapitalistyczny na Zachodzie. 
Istnia∏o realne zagro˝enie „wojnà gwiezdnà”. Niektórzy przywódcy 
chcieli wykorzystaç religie do podsycania napi´cia mi´dzy naroda-
mi i kontynentami. Mi´dzy Wschodem i Zachodem, mi´dzy Pó∏nocà 
i Po∏udniem. Jan Pawe∏ II chcia∏ pokazaç Êwiatu, ˝e religie nie sà 
przyczynà napi´ç mi´dzy paƒstwami.  Z odwagà odwiedza∏ wspól-
noty muzu∏maƒskie. Pami´tam wspania∏e spotkanie na Uniwersyte-
cie w Kairze, który jest jakby „Mekkà intelektualnà” islamu. Oni go 
przyjmowali jak przyjaciela. Podobnie w Maroku, gdzie mia∏o miejsce 
spotkanie na stadionie z m∏odzie˝à. Dyskutowano wtedy, co Papie˝ 
ma powiedzieç tej m∏odzie˝y muzu∏maƒskiej. Ojciec Âwi´ty powie-
dzia∏ do wspó∏pracowników: „Nie b´d´ unika∏ naszych tematów, bo 
przecie˝ oni wiedzà, kim jestem. B´d´ mówi∏ o Jezusie Chrystusie”. 
I by∏ wspaniale przyjmowany, poniewa˝ muzu∏manie byli przekonani, 
˝e on jest autentyczny. Jest autentyczny w odniesieniu do cz∏owieka 
i szanuje inne religie, szanuje cz∏owieka i szanuje wszystko, co jest 
zwiàzane z jego religià.
 Czy Ojciec Âwi´ty uca∏owa∏ Koran? W Êrodkach masowego 
przekazu zrobiono z tego wielki problem. OsobiÊcie nie widzia∏em, 
˝eby poca∏owa∏ Koran. Ale gdyby nawet uca∏owa∏, to jednak nigdy 
nie uto˝samia∏ si´ z Koranem. Szanowa∏ Ksi´g´ Âwi´tà muzu∏manów, 
ale to nie znaczy, ˝e si´ uto˝samia∏ z islamem.

KAI: Kult Êwi´tych ∏àczy si´ z kultem ich 
relikwii. Jak to b´dzie w przypadku Jana 
Paw∏a II, skoro zapowiedziano, ˝e jego 
trumna nie b´dzie otwierana? Ksiàdz Kar-
dyna∏ takie relikwie posiada?

- Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI zdecydowa∏, ˝e 
trumna Jana Paw∏a II nie b´dzie otwierana 
argumentujàc, ˝e jest za wczeÊnie, aby otwieraç 
trumn´. Byç mo˝e w przysz∏oÊci. Pozosta∏y jednak 
pamiàtki, które stanà si´ relikwiami po beatyfikacji. 
 Kult relikwii si´ga pierwszych wieków 
chrzeÊcijaƒstwa. W naszych starych koÊcio∏ach, 
w o∏tarzach sà relikwie m´czenników. W pierw-
szych wiekach Msze Êwi´te odprawiano na gro-
bach m´czenników. Relikwie sà znakiem naszego 
zjednoczenia z Bogiem poprzez osob´ Êwi´tego. 
Relikwia, która jest pamiàtkà po Êwi´tym, 
wyra˝a mi∏oÊç do danej osoby i wià˝e si´ z proÊbà 
o poÊrednictwo u Pana Boga. Nie chodzi tu o od-
niesienie bezpoÊrednio do kawa∏ka szaty czy koÊci, 
lecz o zwrócenie si´ do Boga z takim zaufaniem, 
jak czyni∏ to nasz Êwi´ty. W historii KoÊcio∏a ist-
nia∏ zawsze kult Êwi´tych i on pozostanie. Wy-
starczy popatrzeç na Katedr´ wawelskà i trumn´ 
Êw. Stanis∏awa. Od wieków jest on naszym 
poÊrednikiem i or´downikiem przed Bogiem. 
 W Krakowie mamy bardzo pi´kne, mo˝na 
powiedzieç symboliczne relikwie Ojca Âwi´tego 
Jana Paw∏a II, zawierajàce w sobie ogromny poten-
cja∏ uczuciowy. Jest to krew Papie˝a. Mamy jà dzi´ki 
lekarzom watykaƒskim, którzy zostawili troszk´ tej 
krwi, którà pobrali do badania od Ojca Âwi´tego 
w sobot´, w dniu Êmierci. Cz´Êç tej krwi zosta∏a za-
chowana i b´dzie nas ∏àczyç w modlitwach przez 
wstawiennictwo b∏ogos∏awionego Jana Paw∏a.

Rozmawia∏ Marcin Przeciszewski  
Kraków -- Katolicka Agencja Informacyjna

7 kwietnia 2011

KAI: W czym przejawia∏a si´ Êwi´toÊç Jana 
Paw∏a II?

Kard. Stanis∏aw Dziwisz: Âwi´toÊç Jana Paw∏a II 
by∏a obecna w ca∏ym jego ˝yciu. Mo˝na jà 
by∏o zauwa˝yç zarówno w jego relacji do Pana Boga, 
jak te˝ w jego stosunku do drugiego cz∏owieka. 
Âwi´toÊç przejawia∏a si´ w ogromnej dyscyplinie 
wewn´trznej oraz w wielkiej mi∏oÊci. To w∏aÊnie 
mi∏oÊç by∏a naczelnym motywem jego post´powania. 
Zewn´trznym wyrazem Êwi´toÊci Papie˝a by∏a jego 
modlitwa. Jan Pawe∏ II by∏ rzeczywiÊcie cz∏owiekiem 
wielkiej modlitwy. W czasie jednego ze spotkaƒ 
z m∏odzie˝à Ojciec Âwi´ty powiedzia∏, ˝e modlitwa 
jest mówieniem do Boga i s∏uchaniem Boga. Im bar-
dziej modlitwa staje si´ s∏uchaniem, czego Bóg pra-
gnie ode mnie, tym bardziej staje si´ kontemplacjà.

KAI: Od którego momentu nabra∏ Ksiàdz  
Kardyna∏ przekonania, ˝e ma do czynie-
nia ze Êwi´tym?

- Pozna∏em kardyna∏a Wojty∏´, wczeÊniej ksi´dza 
i biskupa w czasie moich studiów w Seminarium 
Duchownym w Krakowie. Ju˝ przy pierwszym 
naszym spotkaniu odnios∏em wra˝enie, ˝e jest on 
cz∏owiekiem wyjàtkowym. Odznacza∏ si´ wielkà 
pobo˝noÊcià, wielkà modlitwà.
 Jako alumni pierwszego roku studiów 
teologicznych podziwialiÊmy, jak on si´ modli∏. Na 
d∏ugich przerwach, mi´dzy wyk∏adami, pogrà˝ony 
w skupieniu, na kolanach, modli∏ si´ w seminaryjnej 
kaplicy. Pami´tam jego d∏ugie w∏osy, które spada∏y 
mu na twarz. Tak trwa∏ na modlitwie. Gdy powraca∏ 
do sali na wyk∏ad, odnosiliÊmy wra˝enie, ˝e przy-
chodzi ze spotkania, z rozmowy z samym Panem 
Bogiem.  ByliÊmy ju˝ wtedy przekonani o tym, ˝e 
ten pogodny profesor, który potrafi∏ ˝artowaç pod-
czas zaj´ç ze studentami, ˝yje innym ˝yciem, ˝e on 
jest zjednoczony z Panem Bogiem. I tak by∏o przez 
ca∏e jego ˝ycie, a˝ do ostatniego momentu.
 Przychodzà mi tu na myÊl jego s∏owa, ˝e 
dla papie˝a najwa˝niejsza jest modlitwa, a nie inne 
sprawy. Modlitwa na wzór Moj˝esza, z podniesio-
nymi wysoko r´kami, proszàcego Boga w ró˝nych 
sprawach KoÊcio∏a, ludzkoÊci i Êwiata. MyÊl´, ˝e Oj-
ciec Âwi´ty du˝o modli∏ si´ tak˝e za siebie.

KAI: Beatyfikacja w sensie duszpasterskim oznacza wy-
znaczenie wzoru Êwi´toÊci dla wspó∏czesnych. Jaki wzo-
rzec ustanawia beatyfikacja Jana Paw∏a II? Co to znaczy 
podà˝aç Êladami jego Êwi´toÊci?

- Beatyfikacja czy kanonizacja jest oficjalnym stwierdzeniem Êwi´toÊci 
danego kandydata na o∏tarze, potwierdzeniem heroicznoÊci cnót. 
U Ojca Âwi´tego tych cnót nadzwyczajnych, choç spe∏nianych w spo-
sób zwyczajny, by∏o bardzo wiele. Mo˝na powiedzieç, ˝e Jan Pawe∏ II 
by∏ cz∏owiekiem modlitwy, niezwykle pracowitym. Nade wszystko by∏ 
jednak cz∏owiekiem mi∏oÊci - mi∏oÊci Boga, z której p∏yn´∏a mi∏oÊç 
bliêniego. P∏yn´∏o poszanowanie drugiego cz∏owieka, w którym wi-
dzia∏ obraz Boga. 
 I ka˝da z tych cnót nadaje si´ do tego, aby byç przyk∏adem, 
wzorem. PójÊç Êladami Êwi´toÊci wed∏ug wzoru wskazanego przez 
Jana Paw∏a II, znaczy byç otwartym na Boga i na bliêniego, jak on by∏ 
otwarty. IÊç do drugiego cz∏owieka bez l´ku i bez obawy. Ukazywaç 
mu wielkoÊç mi∏oÊci Boga, która jest przebaczeniem, podaniem r´ki 
nawet zamachowcy na jego ˝ycie. Dla mnie Jan Pawe∏ II jest wzo-
rem cz∏owieka, który odpowiada na wezwanie Pana Boga i odwa˝nie 
podà˝a za tym wezwaniem. 
 On zrozumia∏, ̋ e jego powo∏aniem jest byç pasterzem i stara∏ 
si´ wype∏niç oczekiwania p∏ynàce z jego powo∏ania i spe∏niç to, czego 
Pan Bóg od niego ˝àda.

KAI: Beatyfikacja Jana Paw∏a II jest te˝ niezwyk∏à okazjà 
dla KoÊcio∏a w Polsce w sensie refleksji: jak budowaç te-
raz KoÊció∏ w Êwietle nauczania Jana Paw∏a II. Jak Ksiàdz 
Kardyna∏ scharakteryzowa∏by to poj´cie „KoÊció∏ wed∏ug 
Jana Paw∏a II”? Jakie filary takiego modelu by∏yby naj-
istotniejsze? 

- KoÊció∏ dla Jana Paw∏a II to KoÊció∏ Soboru Watykaƒskiego II, KoÊció∏ 
konstytucji „Lumen gentium” i „Gaudium et spes”. To rzeczywistoÊç 
bosko-ludzka, w której jest obecny Chrystus objawiajàcy mi∏oÊç  
Boga i cz∏owiek odkupiony przez Chrystusa. Chrystus jest obec-
ny w sakramentach, w S∏owie Bo˝ym, w modlitwie. Cz∏owiek 
zaÊ jest najwi´kszym dzie∏em Boga, stworzonym na Jego obraz 
i podobieƒstwo. 
 KoÊció∏ musi wi´c strzec tego wymiaru boskiego poprzez 
wiernoÊç przykazaniom Bo˝ym. One sà jak drogowskazy, za którymi 
trzeba podà˝aç, aby nie zb∏àdziç i nigdy nie odejÊç od Boga. KoÊció∏ 
Jana Paw∏a II to KoÊció∏ otwarty, który chce s∏u˝yç cz∏owiekowi.  
Pragnie ukazywaç mu ewangelicznà drog´ ˝ycia. Zadanie to spe∏nia 
na ró˝ne sposoby, poprzez biskupów, kap∏anów, osoby konsekrowa-
ne czy te˝ przez ludzi Êwieckich. Uczy o godnoÊci cz∏owieka i rodziny, 
broni ˝ycia od pocz´cia do naturalnej Êmierci. 

Kościół Jana Pawła II to Kościół otwarty, który 
chce służyć człowiekowi. Pragnie ukazywać mu 
ewangeliczną drogę życia – mówi w rozmowie 
z KAI kard. Stanisław Dziwisz. Były sekretarz Papieża 
ujawnia wiele nieznanych dotąd faktów na temat 
osobistego życia Jana Pawła II, jego sylwetki duchowej 
oraz wzorca świętości, jakim staje się od momentu 
beatyfikacji dla wszystkich współczesnych. 

Kard. Stanisław Dziwisz 

O świętości 
Jana Pawła II
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 KoÊció∏ przez swoich pasterzy strze˝e czystoÊci wiary, broni 
przed niebezpieczeƒstwami, ale czasem te˝ napomina. KoÊció∏ s∏u˝y 
cz∏owiekowi równie˝ w wymiarze materialnym. Prowadzi szko∏y, 
przedszkola, domy dla osób starszych, biednych i bezdomnych. Pra-
gnie s∏u˝yç tym, co posiada. Mo˝e nie zawsze to wychodzi, niemniej 
takie jest jego powo∏anie. Pragnie byç KoÊcio∏em Êwi´tym. 

KAI: Mówi si´: papie˝ – mistyk. Czy papie˝ prze˝ywa∏ 
jakieÊ nadzwyczajne stany mistyczne, wizje?

 - Tak, by∏ mistykiem, to znaczy cz∏owiekiem zanurzonym 
w Panu Bogu. Umia∏ mówiç do Pana Boga, ale nade wszystko umia∏ 
s∏uchaç, czego Bóg ˝àda od niego, i to wype∏niaç. Ca∏e jego ˝ycie 
by∏o jednà, wielkà modlitwà. Ka˝dego dnia wstawa∏ wczeÊnie rano. 
Swój dzieƒ rozpoczyna∏ modlitwà: medytacja, rozwa˝anie, potem 
Msza Êwi´ta, dzi´kczynienie. Bez poÊpiechu... Msza by∏a dla nie-
go równie˝ medytacjà. Ca∏y jego dzieƒ by∏ przeplatany modlitwà, 
adoracjà, czytaniem duchowym... 
 Codziennie wieczorem podchodzi∏ do okna, by pob∏ogos∏awiç 
Rzym i ca∏y Êwiat, którego by∏ pasterzem. Zjawisk nadzwyczajnych nie 
widzia∏em. Wielokrotnie by∏em Êwiadkiem, jak wstawa∏ w nocy i szed∏ 
do kaplicy. Zdarza∏o si´, ˝e kiedy by∏ w niej sam, wówczas pó∏g∏osem 
przemawia∏ do Boga, czasem nawet Êpiewa∏.... Gdy by∏ m∏odszy, mo-
dli∏ si´ le˝àc krzy˝em, czy to w kaplicy, czy u siebie w apartamencie. 

KAI: A jakie by∏y perspektywy i jakie zamierzenia sta-
wia∏ sobie w dialogu z religiami? Prosz´ wyjaÊniç genez´ 
i motywy, jakie kierowa∏y nim przy zwo∏ywaniu kolejnych 
mi´dzyreligijnych spotkaƒ w Asy˝u? Dlaczego Jan Pawe∏ II 
w pewnym momencie uca∏owa∏ Koran? Czy nie by∏o to 
sprzeciwienie si´ chrzeÊcijaƒskiej to˝samoÊci?

- Zwo∏anie przedstawicieli wszystkich religii Êwiata do Asy˝u to 
by∏a osobista inicjatywa Ojca Âwi´tego. To nie by∏ synkretyzm reli-
gijny, lecz zebranie przedstawicieli wszystkich religii i wspólna modli-
twa. Ka˝dy modli∏ si´ wed∏ug w∏asnej tradycji religijnej. ChrzeÊcijanie 
osobno i poszczególne religie we w∏asnych grupach. Wszyscy jed-
nak byli zjednoczeni tà samà ideà pokoju, który by∏ wtedy bardzo 
zagro˝ony. 
 Âciera∏y si´ bowiem ze sobà dwa bloki: kapitalistycz-
ny i komunistyczny. Blok komunistyczny, marksistowski do-
minowa∏ na Wschodzie. Blok kapitalistyczny na Zachodzie. 
Istnia∏o realne zagro˝enie „wojnà gwiezdnà”. Niektórzy przywódcy 
chcieli wykorzystaç religie do podsycania napi´cia mi´dzy naroda-
mi i kontynentami. Mi´dzy Wschodem i Zachodem, mi´dzy Pó∏nocà 
i Po∏udniem. Jan Pawe∏ II chcia∏ pokazaç Êwiatu, ˝e religie nie sà 
przyczynà napi´ç mi´dzy paƒstwami.  Z odwagà odwiedza∏ wspól-
noty muzu∏maƒskie. Pami´tam wspania∏e spotkanie na Uniwersyte-
cie w Kairze, który jest jakby „Mekkà intelektualnà” islamu. Oni go 
przyjmowali jak przyjaciela. Podobnie w Maroku, gdzie mia∏o miejsce 
spotkanie na stadionie z m∏odzie˝à. Dyskutowano wtedy, co Papie˝ 
ma powiedzieç tej m∏odzie˝y muzu∏maƒskiej. Ojciec Âwi´ty powie-
dzia∏ do wspó∏pracowników: „Nie b´d´ unika∏ naszych tematów, bo 
przecie˝ oni wiedzà, kim jestem. B´d´ mówi∏ o Jezusie Chrystusie”. 
I by∏ wspaniale przyjmowany, poniewa˝ muzu∏manie byli przekonani, 
˝e on jest autentyczny. Jest autentyczny w odniesieniu do cz∏owieka 
i szanuje inne religie, szanuje cz∏owieka i szanuje wszystko, co jest 
zwiàzane z jego religià.
 Czy Ojciec Âwi´ty uca∏owa∏ Koran? W Êrodkach masowego 
przekazu zrobiono z tego wielki problem. OsobiÊcie nie widzia∏em, 
˝eby poca∏owa∏ Koran. Ale gdyby nawet uca∏owa∏, to jednak nigdy 
nie uto˝samia∏ si´ z Koranem. Szanowa∏ Ksi´g´ Âwi´tà muzu∏manów, 
ale to nie znaczy, ˝e si´ uto˝samia∏ z islamem.

KAI: Kult Êwi´tych ∏àczy si´ z kultem ich 
relikwii. Jak to b´dzie w przypadku Jana 
Paw∏a II, skoro zapowiedziano, ˝e jego 
trumna nie b´dzie otwierana? Ksiàdz Kar-
dyna∏ takie relikwie posiada?

- Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI zdecydowa∏, ˝e 
trumna Jana Paw∏a II nie b´dzie otwierana 
argumentujàc, ˝e jest za wczeÊnie, aby otwieraç 
trumn´. Byç mo˝e w przysz∏oÊci. Pozosta∏y jednak 
pamiàtki, które stanà si´ relikwiami po beatyfikacji. 
 Kult relikwii si´ga pierwszych wieków 
chrzeÊcijaƒstwa. W naszych starych koÊcio∏ach, 
w o∏tarzach sà relikwie m´czenników. W pierw-
szych wiekach Msze Êwi´te odprawiano na gro-
bach m´czenników. Relikwie sà znakiem naszego 
zjednoczenia z Bogiem poprzez osob´ Êwi´tego. 
Relikwia, która jest pamiàtkà po Êwi´tym, 
wyra˝a mi∏oÊç do danej osoby i wià˝e si´ z proÊbà 
o poÊrednictwo u Pana Boga. Nie chodzi tu o od-
niesienie bezpoÊrednio do kawa∏ka szaty czy koÊci, 
lecz o zwrócenie si´ do Boga z takim zaufaniem, 
jak czyni∏ to nasz Êwi´ty. W historii KoÊcio∏a ist-
nia∏ zawsze kult Êwi´tych i on pozostanie. Wy-
starczy popatrzeç na Katedr´ wawelskà i trumn´ 
Êw. Stanis∏awa. Od wieków jest on naszym 
poÊrednikiem i or´downikiem przed Bogiem. 
 W Krakowie mamy bardzo pi´kne, mo˝na 
powiedzieç symboliczne relikwie Ojca Âwi´tego 
Jana Paw∏a II, zawierajàce w sobie ogromny poten-
cja∏ uczuciowy. Jest to krew Papie˝a. Mamy jà dzi´ki 
lekarzom watykaƒskim, którzy zostawili troszk´ tej 
krwi, którà pobrali do badania od Ojca Âwi´tego 
w sobot´, w dniu Êmierci. Cz´Êç tej krwi zosta∏a za-
chowana i b´dzie nas ∏àczyç w modlitwach przez 
wstawiennictwo b∏ogos∏awionego Jana Paw∏a.

Rozmawia∏ Marcin Przeciszewski  
Kraków -- Katolicka Agencja Informacyjna

7 kwietnia 2011

KAI: W czym przejawia∏a si´ Êwi´toÊç Jana 
Paw∏a II?

Kard. Stanis∏aw Dziwisz: Âwi´toÊç Jana Paw∏a II 
by∏a obecna w ca∏ym jego ˝yciu. Mo˝na jà 
by∏o zauwa˝yç zarówno w jego relacji do Pana Boga, 
jak te˝ w jego stosunku do drugiego cz∏owieka. 
Âwi´toÊç przejawia∏a si´ w ogromnej dyscyplinie 
wewn´trznej oraz w wielkiej mi∏oÊci. To w∏aÊnie 
mi∏oÊç by∏a naczelnym motywem jego post´powania. 
Zewn´trznym wyrazem Êwi´toÊci Papie˝a by∏a jego 
modlitwa. Jan Pawe∏ II by∏ rzeczywiÊcie cz∏owiekiem 
wielkiej modlitwy. W czasie jednego ze spotkaƒ 
z m∏odzie˝à Ojciec Âwi´ty powiedzia∏, ˝e modlitwa 
jest mówieniem do Boga i s∏uchaniem Boga. Im bar-
dziej modlitwa staje si´ s∏uchaniem, czego Bóg pra-
gnie ode mnie, tym bardziej staje si´ kontemplacjà.

KAI: Od którego momentu nabra∏ Ksiàdz  
Kardyna∏ przekonania, ˝e ma do czynie-
nia ze Êwi´tym?

- Pozna∏em kardyna∏a Wojty∏´, wczeÊniej ksi´dza 
i biskupa w czasie moich studiów w Seminarium 
Duchownym w Krakowie. Ju˝ przy pierwszym 
naszym spotkaniu odnios∏em wra˝enie, ˝e jest on 
cz∏owiekiem wyjàtkowym. Odznacza∏ si´ wielkà 
pobo˝noÊcià, wielkà modlitwà.
 Jako alumni pierwszego roku studiów 
teologicznych podziwialiÊmy, jak on si´ modli∏. Na 
d∏ugich przerwach, mi´dzy wyk∏adami, pogrà˝ony 
w skupieniu, na kolanach, modli∏ si´ w seminaryjnej 
kaplicy. Pami´tam jego d∏ugie w∏osy, które spada∏y 
mu na twarz. Tak trwa∏ na modlitwie. Gdy powraca∏ 
do sali na wyk∏ad, odnosiliÊmy wra˝enie, ˝e przy-
chodzi ze spotkania, z rozmowy z samym Panem 
Bogiem.  ByliÊmy ju˝ wtedy przekonani o tym, ˝e 
ten pogodny profesor, który potrafi∏ ˝artowaç pod-
czas zaj´ç ze studentami, ˝yje innym ˝yciem, ˝e on 
jest zjednoczony z Panem Bogiem. I tak by∏o przez 
ca∏e jego ˝ycie, a˝ do ostatniego momentu.
 Przychodzà mi tu na myÊl jego s∏owa, ˝e 
dla papie˝a najwa˝niejsza jest modlitwa, a nie inne 
sprawy. Modlitwa na wzór Moj˝esza, z podniesio-
nymi wysoko r´kami, proszàcego Boga w ró˝nych 
sprawach KoÊcio∏a, ludzkoÊci i Êwiata. MyÊl´, ˝e Oj-
ciec Âwi´ty du˝o modli∏ si´ tak˝e za siebie.

KAI: Beatyfikacja w sensie duszpasterskim oznacza wy-
znaczenie wzoru Êwi´toÊci dla wspó∏czesnych. Jaki wzo-
rzec ustanawia beatyfikacja Jana Paw∏a II? Co to znaczy 
podà˝aç Êladami jego Êwi´toÊci?

- Beatyfikacja czy kanonizacja jest oficjalnym stwierdzeniem Êwi´toÊci 
danego kandydata na o∏tarze, potwierdzeniem heroicznoÊci cnót. 
U Ojca Âwi´tego tych cnót nadzwyczajnych, choç spe∏nianych w spo-
sób zwyczajny, by∏o bardzo wiele. Mo˝na powiedzieç, ˝e Jan Pawe∏ II 
by∏ cz∏owiekiem modlitwy, niezwykle pracowitym. Nade wszystko by∏ 
jednak cz∏owiekiem mi∏oÊci - mi∏oÊci Boga, z której p∏yn´∏a mi∏oÊç 
bliêniego. P∏yn´∏o poszanowanie drugiego cz∏owieka, w którym wi-
dzia∏ obraz Boga. 
 I ka˝da z tych cnót nadaje si´ do tego, aby byç przyk∏adem, 
wzorem. PójÊç Êladami Êwi´toÊci wed∏ug wzoru wskazanego przez 
Jana Paw∏a II, znaczy byç otwartym na Boga i na bliêniego, jak on by∏ 
otwarty. IÊç do drugiego cz∏owieka bez l´ku i bez obawy. Ukazywaç 
mu wielkoÊç mi∏oÊci Boga, która jest przebaczeniem, podaniem r´ki 
nawet zamachowcy na jego ˝ycie. Dla mnie Jan Pawe∏ II jest wzo-
rem cz∏owieka, który odpowiada na wezwanie Pana Boga i odwa˝nie 
podà˝a za tym wezwaniem. 
 On zrozumia∏, ̋ e jego powo∏aniem jest byç pasterzem i stara∏ 
si´ wype∏niç oczekiwania p∏ynàce z jego powo∏ania i spe∏niç to, czego 
Pan Bóg od niego ˝àda.

KAI: Beatyfikacja Jana Paw∏a II jest te˝ niezwyk∏à okazjà 
dla KoÊcio∏a w Polsce w sensie refleksji: jak budowaç te-
raz KoÊció∏ w Êwietle nauczania Jana Paw∏a II. Jak Ksiàdz 
Kardyna∏ scharakteryzowa∏by to poj´cie „KoÊció∏ wed∏ug 
Jana Paw∏a II”? Jakie filary takiego modelu by∏yby naj-
istotniejsze? 
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Kard. Stanisław Dziwisz 

O świętości 
Jana Pawła II
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Najtrudniejsze by∏o to, by nie utraciç niczego z bo-
gactwa osobowoÊci. Osoba Jana Paw∏a II jest osobà 
tytana, cz∏owieka, który zdzia∏a∏ wiele, który by∏ 
osobowoÊcià bogatà, którego mo˝na by∏o poznaç 
w sposób powierzchowny, ale nie by∏oby to po-
znanie prawdziwe; bo poznanie prawdziwe jak on 
sam powiedzia∏ przebiega po linii serca. „Mo˝ecie 

mnie poznaç od Êrodka, poprzez ducha”. I rzeczywiÊcie kluczem do 
zrozumienia tego, co zrobi∏, co powiedzia∏, czego dokona∏, to by∏o 
zrozumienie jego relacji z Chrystusem, jego mi∏oÊci do Jezusa, jego 
oddania, zawierzenia, si´ Chrystusowi i Jego Mi∏osierdziu; oddanie 
ca∏ego siebie na s∏u˝b´ Jego ewangelii, na budowanie Jego Króle-
stwa. Tak, to by∏a swego rodzaju by∏o trudnoÊç, aby prace procesu, 
nie zaw´zi∏y wizji obrazu Jana Paw∏a II. Z pewnoÊcià proces beatyfi-
kacyjny nie mo˝e daç pe∏nego obrazu cz∏owieka. Stara si´ go oddaç 
jak najg∏´bszy i najbardziej prawdziwy, ale jest to dopiero wst´p, do 
studiów nad nowym b∏ogos∏awionym, do badaƒ jego duchowoÊci 
w przysz∏oÊci.

Jak mo˝na scharakteryzowaç ten proces?

 Proces odby∏ si´ zgodnie ze wszystkimi normami prawa ka-
nonicznego. Linià przewodnià procesu by∏y s∏owa wypowiedziane 
przez papie˝a Benedykta XVI zaraz na samym jego poczàtku: „Róbcie 
szybko, ale róbcie to jak najdok∏adniej”. I tak w∏aÊnie ten proces by∏ 
prowadzony z punktu widzenia formalno prawnego. Proces uzyska∏ 
papieskà dyspens´ od oczekiwania 5 lat na swoje rozpocz´cie od 

Êmierci kandydata na o∏tarze. Na poczàtku procesu powsta∏a Komisja 
Historyczna, zadaniem, której by∏o przebadanie trzech zasadniczych 
kategorii: nieopublikowanych dokumentów autorstwa S∏ugi Bo˝ego; 
dokumentów, które znaczà jego Êlad ˝ycia na ziemi, a wi´c wià˝àcych 
si´ z jego biografià, urodzeniem, dzia∏alnoÊcià, certyfikaty, dokumen-
ty, Êwiadectwa. Trzecia kategoria dokumentów dotyczy S∏ugi Bo˝ego, 
a wi´c to, co o nim zosta∏o napisane, powiedziane, przemyÊlane. Jest 
jeszcze jedna kategoria, która by∏a przedmiotem studium teologów 
i cenzorów, sà to dokumenty opublikowane, których autorem jest 
sam S∏uga Bo˝y.
 By∏ to proces, któremu na pewno towarzyszy∏o bardzo du˝e 
zainteresowanie ze strony ludzi, którzy wspierali go modlitwà, do-
brym s∏owem, w sposób materialny, ofiarà cierpienia i choroby.

Jako cud post mortem za wstawiennictwem Jana Paw∏a II 
zosta∏o wybrane uzdrowienie siostry z choroby Parkinso-
na, dlaczego?

 By∏ to jeden z pierwszych przypadków, które by∏y zg∏oszone 
tu˝ po rozpocz´ciu procesu. Mojà uwag´ zwróci∏a zbie˝noÊç choro-
by siostry, która by∏a przecie˝ chorobà Jana Paw∏a II, jak równie˝ 
fakt, ˝e uzdrowienie pozwoli∏o siostrze wróciç do pracy - s∏u˝by ˝yciu 
pocz´temu, temat tak bardzo drogi Ojcu Âwi´temu podczas ca∏ego 
jego Pontyfikatu. Przypomnijmy, ˝e siostra nale˝y do Zgromadzenia 
Ma∏ych Sióstr Macierzyƒstwa Katolickiego we Francji. A tak po ludzku 
rzecz bioràc, uderzy∏a mnie prostota i pokora, z jakà ten przypadek 

zosta∏ opisany przez Matk´ Prze∏o˝onà zgroma-
dzenia, bo w tym liÊcie nie by∏o nic innego poza 
pragnieniem podzielenia si´ radoÊcià; nie by∏o ani 
Êladu protagonizmu ludzkiego.

Co szczególnie pozostawi w Ksi´dza sercu 
ten proces?

 Podczas pracy, nastàpi∏o niejako prze˝ycie 
na nowo radoÊci bycia kap∏anem, bo Jan Pawe∏ II, 
swoje spotkanie z Chrystusem prze˝ywa∏ nieustan-
nie, ono jest kluczem do zrozumienia tajemnicy 
jego cz∏owieczeƒstwa i Êwi´toÊci. 
 Figura tego kap∏ana bo˝ego, który odda∏ 
siebie dla Chrystusa, który prze˝ywa∏ radoÊç 
sprawowania sakramentów, który uto˝sami∏ si´ z 
Eucharystià sprawowanà przy jego ∏ó˝ku, kiedy by∏ 
umierajàcy, stajàc si´ jednym ze swoim mistrzem 
- by∏a dla mnie wezwaniem do ponownego spoj-
rzenia na moje powo∏anie i odszukanie jego sen-
su i radoÊci… Ten proces z ca∏à pewnoÊcià wpi-
suje si´ w moje ˝ycie kap∏aƒskie i ˝ycie cz∏owieka 
dojrza∏ego.

Jak Ksiàdz wspomina chwile Êmierci Jana 

Paw∏a II?

 By∏em wtedy na placu Êw. Piotra z mo-
imi przyjació∏mi z Polski. Pami´tam, ˝e modliliÊmy 
si´ bardzo ze wszystkimi. Takim momentem 
prze∏omowym by∏a chwila, gdy w apartamentach 
papieskich zapali∏o si´ Êwiat∏o i potem zgas∏o. 
MieliÊmy wtedy przeczucie, ˝e to jest w∏aÊnie ta 
chwila. Pami´tam s∏owa biskupa Sandri, który 
powiedzia∏ o odejÊciu Ojca Âwi´tego do Domu 
Ojca. I t´ chwil´ ciszy pami´tam, która zapad∏a na 
placu. Ukl´kliÊmy wtedy wszyscy. 
 PomyÊla∏em sobie o tym, ˝e trzeba 
wykorzystaç t´ specjalnà chwil´ i papie˝owi, który 
idzie do Ojca, powierzyç intencje, które sà w moim 
sercu, i tak si´ wtedy to sta∏o... A mia∏em te˝ takie 
g∏´bokie pragnienie i ˝a∏uj´, ˝e nie zrealizowa∏em 
tego wówczas, ̋ eby zaczàç krzyczeç: „Umar∏ Êwi´ty”. 
Ale ba∏em si´, ˝e b´d´ wzi´ty za niepowa˝nego.
 Gdybym jednak wtedy zaczà∏ krzyczeç, 
to plac zaczà∏by krzyczeç razem ze mnà i dzisiaj 
mielibyÊmy wszystko za sobà.

Czyim patronem mo˝e byç Jan Pawe∏ II?

 Wielu o to pyta, ale czyim b´dzie patro-
nem, to zweryfikuje pobo˝noÊç ludzka i sposób, 
w jaki Bóg b´dzie odpowiada∏ na wo∏anie cz∏owieka 
za wstawiennictwem Jana Paw∏a II; to wska˝e kie-
runek jego „specjalnoÊci” duchowej.

Rozmawia∏a Aleksandra Zapotoczny, Rzym
Akredytowana przy Biurze Prasowym Stolicy 
Apostolskiej, wspó∏pracownik Postulacji i redaktor 
polskiego wydania „Totus Tuus” oraz serii ksià˝ek: 
„Cuda”, „Nowe Cuda”, „Wielka Ksi´ga Cudów”, 
Wydawnictwa Âw. Stanis∏awa BM

Błogosławiony Janie Pawle, 
módl się za nami

Rozmowa z ks. pra∏atem S∏awomirem Oderem, 
postulatorem w procesie Jana Paw∏a II

Wiadomość o dacie beatyfikacji była 
dla księdza Postulatora procesu 
beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II 
wydarzeniem bardzo radosnym, 
ukoronowaniem kilkuletniej pracy… 
Co najtrudniejsze było w pracy 
postulatora procesu Jana Pawła II?
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Cuda Jana Paw∏a II

 Cierpia∏am na chorob´ Parkinsona, którà zdiagnozowano 
w czerwcu 2001 roku. Po tej wiadomoÊci trudno mi by∏o patrzeç na 
Jana Paw∏a II w telewizji. By∏am przy nim bardzo blisko w modlitwie 
i wiedzia∏am, i˝ on móg∏ zrozumieç to, co prze˝ywa∏am. Choroba z ty-
godnia na tydzieƒ stawa∏a si´ coraz powa˝niejsza, mój stan pogarsza∏ 
si´. 2 kwietnia 2005 r. zawali∏ mi si´ ca∏y Êwiat, straci∏am przyjaciela...
By∏o to dok∏adnie dwa miesiàce po tym – czytamy w dalszej cz´Êci 
listu - jak Jan Pawe∏ II opuÊci∏ nas i uda∏ si´ do Domu Ojca – 2 czerwca. 
Wsta∏am z ∏ó˝ka, moje cia∏o ju˝ nie bola∏o, nie czu∏am ̋ adnego zesztyw-
nienia, a wewn´trznie nie by∏am ju˝ tà samà. JakaÊ si∏a sk∏oni∏a mnie, 
bym posz∏a modliç si´ przez NajÊwi´tszym Sakramentem. Po wyjÊciu 
z Mszy by∏am przekonana, i˝ zosta∏am uzdrowiona...
Âwiadectwo Siostry Marie Simon Pierre Normand z diecezji Aix-En-
Provence we Francji, dotar∏o do Postulacji z tysiàcem innych kopert. To 
w∏aÊnie ten przypadek Komisja Procesu wybra∏a na cud post mortem 
za wstawiennictwem S∏ugi Bo˝ego. 

26 tydzieƒ cià˝y. Od kilku dni odczuwam s∏abe 
ruchy dziecka, towarzyszy temu dziwny niepokój, 

który narasta z ka˝dym dniem. Dostaj´ skierowanie 
do szpitala. Tak zaczyna swojà opowieÊç Asia, która 

swojà córeczk´ nazywa „cudem ˝ycia”.

Listy do Papieża  Badania wykaza∏y, ˝e u dziecka wystàpi∏a niedowaga. 
Jego rozwój zatrzyma∏ si´ na 22 tygodniu. Szans´ na prze˝ycie 
wynoszà „0”. Od tego momentu modli∏am si´ do Jana Paw∏a II, 
proszàc o uratowanie dziecka, k∏ad∏am na brzuchu obrazek z jego 
wizerunkiem. Przysz∏a piel´gniarka. Mia∏am podjàç decyzj´, co 
zrobiç z cia∏em dziecka... Anestezjolog za∏o˝y∏ mi mask´, zasn´∏am. 
Otwieram oczy – opowiada dalej Asia – Jest jasno. Na Êcianie wisi 
kalendarz ze zdj´ciem Ojca Âwi´tego w tym samym geÊcie wznie-
sionych ràk co na obrazku, który k∏ad∏am na brzuchu. Po chwili do 
sali wchodzi pediatra. Z moim dzieckiem dzieje si´ coÊ niesamowi-
tego. Pojawi∏y si´ kropelki moczu, a wi´c jest p´cherz i przynajmniej 
jedna nerka. Oddycha samodzielnie, co jest niewiarygodne u dziec-
ka z masà cia∏a 86 dag. Ma∏a jest silna, ruchliwa i bardzo chce ˝yç.

Giacomo to ch∏opak, który po urazie neurolo-
gicznym dozna∏ wewn´trznego wylewu. W czasie 

operacji jego rodzice mieli ciàgle przed ocza-
mi pierwszà stron´ „L’Osservatore Romano”, 

oprawionà i powieszonà w ich pokoju, mówiàcà 
o Êmierci Papie˝a. S∏owa „Nie l´kajcie si´” 

towarzyszy∏y im podczas d∏ugich godzin ocze-
kiwania. Giacomo obudzi∏ si´ w dzieƒ urodzin 
Ojca Âwi´tego i teraz obchodzi podwójne uro-
dziny. Ka˝dego roku 18 maja wraz z rodzicami 

przyje˝d˝a do Grot Watykaƒskich.

Refleksje i myÊli o Janie Pawle II

 Kardyna∏ Stanis∏aw Dziwisz, ∏aski otrzymane za sprawà 
Ojca Âwi´tego, komentuje jednym zdaniem: „Cuda zdarza∏y si´ ju˝ 

za ˝ycia Papie˝a...”. Wiele listów nap∏ywajàcych do 
Postulacji opisuje te historie. Wybrane Êwiadectwa, 
za zgodà ksi´dza Postulatora, publikowane sà 
w „Totus Tuus” – czasopiÊmie towarzyszàcym 
pracom Postulacji. Âwiadectwa, refleksje i myÊli 
o Janie Pawle II nale˝à do dokumentacji proce-
su beatyfikacyjnego. Powsta∏y z nich trzy pozycje 
ksià˝kowe wydane przez krakowskie Wydawnictwo 
Âw. Stanis∏awa: „Cuda” i „Nowe Cuda”.

 Wyznanie piosenkarza Krzysztofa Kraw-
czyka, znajduje si´ w „Wielkiej Ksi´dze Cudów”: 
To, ˝e zaczà∏em studiowaç Pismo Âwi´te, to wp∏yw 
w∏aÊnie Papie˝a. Jestem s∏aby i upadajàcy, ale 
ciesz´ si´, ˝e mam t´ si∏´, by z∏apaç za ró˝aniec. 
I modl´ si´ w ro˝nych intencjach.  Za zmar∏ych. I na 
pierwszym miejscu wymieniam Jana Paw∏a II. On 
by∏ dla mnie od poczàtku Êwi´ty, ale teraz jeszcze 
bardziej, kiedy o coÊ go poprosz´ i nagle to otrzy-
muje.

 Aktorka Sophia Loren tak˝e nades∏a∏a swo-
je Êwiadectwo: Papie˝a wspominam codziennie 
i pewna jestem, ˝e z wysokoÊci nadal b∏ogos∏awi 
mojà rodzin´ i otacza opiekà wszystkich, którzy 
modlà si´ o jego wstawiennictwo. Uda∏am si´ na 
grób Papie˝a, do Grot Watykaƒskich, aby z∏o˝yç 
mu ho∏d i pomodliç si´, aby daç Êwiadectwo temu, 
jak bardzo go podziwiam i jak wielki kult ˝ywi´ do 
Cz∏owieka.

Prezenty dla Papie˝a

 Na grobie Jana Paw∏a II pielgrzymi 
zostawiajà tak˝e podarunki. Pawe∏ dla Papie˝a zro-
bi∏ wieniec z nasion i suchych kwiatów, ka˝dy kwiat 
symbolizuje innà intencje, w nadziei, ˝e ta jego te˝ 
si´ spe∏ni... Kilkukilogramowe ksi´gi kondolencyjne 
pe∏ne podpisów, z∏otych myÊli, tomiki wierszy, prace 
magisterskie i doktorskie. Haft, wycinanka, ró˝a wy-
konana na szyde∏ku, porcelanowa szkatu∏ka i buciki 
noworodka byç mo˝e tego nienarodzonego... Na 
grobie zostajà z∏o˝one równie˝ zdj´cia, symbolizujà 
ca∏kowite oddanie si´ pod Jego Opiek´. 

˚ywe Êwiadectwa

 Pielgrzymka do grobu Papie˝a trwa… 
Pielgrzymujà starzy i m∏odzi, dzieci i ich rodzice. 
Sà i tacy, którzy swoje chore maleƒstwo k∏adà na 
bia∏ej marmurowej p∏ycie, z nadziejà, ˝e on wy-
prosi im uzdrowienie. Zdarza si´, ˝e do Postulacji 
docierajà „˝ywe Êwiadectwa”. Nie mogliÊmy mieç 
dzieci przez 4 lata – opowiada m∏oda mama. – 
W noc Êmierci Ojca Âwi´tego modliliÊmy si´ o dar 
macierzyƒstwa, kilka tygodni póêniej okaza∏o si´, 
˝e jestem w stanie b∏ogos∏awionym. To dar Jana 
Paw∏a II. Przywioz∏am Wam ˝yjàce Êwiadectwo... 
W wózeczku ma∏y ch∏opczyk o imieniu Karol, pa-
trzy ze spokojem swoimi du˝ymi, czarnymi oczka-
mi, biuro Postulacji ogarnia milczenie i radoÊç.

Dziennikarze watykaniści twierdzą, iż 
fenomenem tego Pontyfikatu, jest fakt, że 
pielgrzymi wizytujący grób Jana Pawła II 
 przybywają tak, jakby się mieli spotkać 
z żywym Papieżem… 
Wiele osób przybywa, trzymając w ręce 
gotowy list. Inni szukają po kieszeniach 
długopisu i choćby na byle jakim skrawku 
papieru piszą swoje myśli i rzucają na 
grób, tak jakby miał je uchwycić 
Jan Paweł II. O łaskach otrzymanych za 
wstawiennictwem Papieża zostaje 
poinformowane Biuro Postulacji Beatyfika-
cji i Kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II. 
Liczba listów przekroczyła 3 tysiące.
Każda karteczka zostawiona na grobie 
także trafia do Postulacji.

Aleksandra Zapotoczny, Rzym
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Drodzy Bracia i Siostry, umi∏owani Rodacy!

 1. Dziwnie mocno osadzi∏y si´ w mojej 
pami´ci s∏owa, które wypowiedzia∏ kardyna∏ Heenan, 
Prymas Anglii, odwiedzajàc podczas soboru biskupów 
polskich, mieszkajàcych w Kolegium na Awentynie. 
Zaczà∏ swe przemówienie od s∏ów: „Polscy lotnicy 
ocalili Wielkà Brytani´”.
 Nawiàzuj´ do tych s∏ów w dniu dzisiejszym, 
poniewa˝ wydaje mi si´, ˝e w nich nale˝y szukaç od-
powiedzi na pytanie o waszà tutaj to˝samoÊç. Kim 
jesteÊcie? Czy jesteÊcie tylko wspólnotà emigracyjnà, 
podobnà do tylu, jakie istniejà na ca∏ym globie? Za-
pewne tak. I z pewnoÊcià trzeba tutaj szukaç ana-
logii z Wielkà Emigracjà ubieg∏ego stulecia, która 
skoncentrowa∏a si´ g∏ównie we Francji. A przecie˝ 
jest coÊ szczególnego, co poniekàd nie pozwala o was 
myÊleç w kategoriach „emigracyjnych” – przynajmniej 
nie pozwala tak myÊleç o tych, których mia∏ przed 
oczyma kardyna∏ Heehan, mówiàc: „Polscy lotnicy 
ocalili Wielkà Brytani´”.
  To prawda, ˝e przed II wojnà Êwiatowà 
by∏a w Anglii pewna liczba Polaków-emigrantów. 
Jednak˝e ci, którzy znaleêli si´ w czasie wydarzeƒ wo-
jennych, nie byli emigrantami. Byli Polskà wyrwanà 

z w∏asnych granic, z w∏asnych pobojowisk – Polskà przed niespe∏na 
dwudziestu laty zbudzonà do niepodleg∏ego bytu, Polskà , któ-
ra w szybkim tempie odbudowywa∏a si´ z  wiekowych zniszczeƒ 
i upoÊledzeƒ – Polskà wreszcie, którà usi∏owano raz jeszcze podzieliç 
jak w XVIII wieku, narzucajàc jej straszliwà, morderczà wojn´ 
z przewa˝ajàcymi si∏ami najeêdêców.
 Tak jest. To, co dzisiaj przywykliÊmy nazywaç „Polonià 
angielskà”, zacz´∏o si´ jak sam rdzeƒ Polski walczàcej o Êwi´tà 
spraw´ swej niepodleg∏oÊci. Jeszcze raz wed∏ug has∏a: „Za wolnoÊç 
naszà i waszà”. Takà Polsk´ stanowili lotnicy broniàcy Wysp Bry-
tyjskich, dywizje i brygady walczàce pod Narwikiem, dywizje  
i brygady nadciàgajàce z g∏´bi republik radzieckich wschodniej Eu-
ropy i Azji, a potem przez Persj´, Bliski Wschód, Egipt i Libi´, na 
Pó∏wysep Apeniƒski, pod Monte Cassino, przywracajàc wolnoÊç „zie-
mi w∏oskiej”. Jeszcze mam przed oczyma ten napis w poprzek drogi, 
która prowadzi w Bolonii do cmentarza poleg∏ych do centrum miasta 
(przeje˝d˝a∏em nià w dniu 18 kwietnia tego roku) – napis brzmia∏: 
„Tà drogà twoi rodacy przynieÊli nam wyzwolenie – tà samà drogà 
przybywaj umacniaç naszà wiar´”.
 2. To, co mówi´, p∏ynie z ˝ywego poczucia historii. Wy, któ-
rzy stworzyliÊcie dzisiejszà „Poloni´ angielskà”, jesteÊcie dla mnie nie 
przede wszystkim emigracjà, ale przede wszystkim ˝ywà cz´Êcià Pol-
ski, która nawet wyrwana z ojczystej gleby, nie przestaje byç sobà. 
Owszem, ˝yje przeÊwiadczeniem, ˝e w niej, w∏aÊnie w tej cz´Êci, 
w szczególny sposób ˝yje ca∏oÊç. [...]

A z tego, że ten papież katolicki jest 
polski, to ja się bardzo cieszę. 

Nie można o was myśleć, wychodząc od poję-
cia „emigracja”; trzeba myśleć, wychodząc od 
rzeczywistości „Ojczyzna”.

 3. Bo przecie˝ nie sposób, przyznajàc wam niepodwa˝alne 
prawo do bycia u swoich zwiàzków szczególnà cz´Êcià Polski: 
rzàdem, armià, administracjà, strukturami w∏adzy na kraj i poza 
krajem – nie sposób, zw∏aszcza z up∏ywem lat, nie natrafiç na 
t´ bolesnà fizycznà „nieobecnoÊç”, w jakà musia∏a si´ zamieniç 
wasza tak ˝ywio∏owa i tak wspania∏a, historycznie nieusuwal-
na obecnoÊç Polski… poza Polskà. Tu nie sposób raz jeszcze nie 
wspomnieç Wielkiej Emigracji i tych wielkich, najwi´kszych du-
chów, którzy w poczuciu ˝ywej obecnoÊci modlili si´ do nieobec-
nej: „Ojczyzno moja! Ty jesteÊ jak zdrowie; ile Ci´ trzeba ceniç, ten 
tylko si´ dowie, kto Ci´ straci∏. DziÊ pi´knoÊç Twà w ca∏ej ozdobie 
widz´ i opisuj´, bo t´skni´ po Tobie”.
 JakaÊ przedziwna tajemnica sumieƒ i serc zacz´∏a si´ 
w ubieg∏ym stuleciu – i powtarza si´ w stuleciu obecnym. Pol-
ska jest jednym z krajów najboleÊniej doÊwiadczonym na globie 
ziemskim. Jednà z ojczyzn najg∏´biej przeoranych cierpieniem –  
i równoczeÊnie jednà z najbardziej mi∏owanych. Mo˝e na tajem-
nic´ tej niezwyk∏ej mi∏oÊci Ojczyzny sk∏ada si´ i to przedziwne du-
chowe przemieszczenie: dla tylu jej synów i córek, i to cz´sto wÊród 
tych najlepszych, jest ona duchowo obecna poprzez fizycznà 
nieobecnoÊç. Z kolei dla tych, co ˝yjà w kraju, ta nieobecnoÊç nie 
jest nieobecnoÊcià tylko. Jest wezwaniem. „Nieobecni: nie tylko 
„nie majà racji” – oni równoczeÊnie sk∏adajà dziejowe Êwiadectwo. 
Mówià o Polsce, jakà by∏a – i jakà powinna byç. Mówià o tym, 
jakà by∏a jej prawdziwa cena – i jakà pozostaje. Dlatego te˝ wasze 
poÊwi´cenie i trud, krew tylu naszych braci i sióstr, mimo ˝e nie 
osiàgn´∏y w pe∏ni celów, o które walczono, nie by∏y daremne.
 Historia, zw∏aszcza historia naszej Ojczyzny, pe∏na jest 
szlachetnych czynów. Widzimy je równie˝ i we wspó∏czesnych nam 
czasach. Wiadomo, ˝e wysi∏ki zmierzajàce do wolnoÊci, poszano-
wania godnoÊci cz∏owieka, poszanowania jego pracy, mo˝liwoÊci 
˝ycia w zgodzie z w∏asnym sumieniem i przekonaniami pozornie 
nie doprowadzi∏y do zamierzonych celów. Zmieni∏y jednak dusz´ 
narodu, jego ÊwiadomoÊç. Wysi∏ki te podnoszà ducha. Wskazujà 
na to, ˝e w ˝yciu istniejà inne wartoÊci, duchowe, moralne, któ-
re nie mierzà si´ wartoÊciami materialnymi, ale sà decydujàcymi 
wartoÊciami we w∏aÊciwiej hierarchii ludzkiego bytowania.
 4. Skàd ta si∏a wewn´trzna polskiej emigracji? èróde∏ jej 
trzeba szukaç nad Wis∏à, w wierze Polaków i ich kulturze. Jest ona, 

jak mówi∏em w Gnieênie w czasie pielgrzymki do 
Ojczyzny „…wyrazem cz∏owiek. Cz∏owiek jà tworzy 
– i cz∏owiek przez nià tworzy siebie. I równoczeÊnie 
cz∏owiek tworzy kultur´ we wspólnocie z innymi… 
Kultura polska jest dobrem, na którym opiera si´ 
˝ycie duchowe Polaków. Ona wyodr´bnia nas jako 
naród. Ona stanowi o nas przez ca∏y ciàg dziejów. 
Stanowi bardziej ni˝ si∏a materialna. Bardziej nawet 
ni˝ granice polityczne. Wiadomo, ˝e naród polski 
przeszed∏ przez ci´˝kà prób´ utraty niepodleg∏oÊci, 
która trwa∏a z górà sto lat – a mimo to poÊród 
tej próby pozosta∏ sobà. Pozosta∏ duchowo 
niepodleg∏y, poniewa˝ mia∏ swojà kultur´. Wi´cej 
jeszcze, moi kochani: wiemy, ˝e w okresie najtra-
giczniejszym, w okresie rozbiorów, naród polski t´ 
swojà kultur´ ogromnie jeszcze ubogaci∏ i pog∏´bi∏, 
bo tylko tworzàc kultur´, mo˝na jà zachowaç”.
 Trzeba dziÊ powiedzieç, ˝e tak te˝ by∏o po 
II wojnie Êwiatowej. Znane sà powszechne zas∏ugi 
waszej emigracji w dziedzinie badaƒ i publikacji 
dotyczàcych historii Polski, zw∏aszcza jej dziejów 
w ostatnim stuleciu. Jest to ogromny wk∏ad w po-
znanie prawdziwej przesz∏oÊci narodu. Gdyby 
zabrak∏o tego wk∏adu badawczego i wydawniczego, 
poznanie przesz∏oÊci narodowych dziejów by∏oby 
niepe∏ne.
 5. Powiedzia∏em te˝ w Gnieênie, ˝e kultura 
polska nosi bardzo wyraêne znamiona chrzeÊcijaƒskie 
i nie jest przypadkiem, ˝e pierwszym zabytkiem 
Êwiadczàcym o tej kulturze jest „Bogurodzica”.
 Do tych w∏aÊnie chrzeÊcijaƒskich korze-
ni musimy ciàgle wracaç i z nich równo na nowo 
wyrastaç w ka˝dej epoce, bo taka jest prawda  
o cz∏owieku. Musi on jà wcià˝ na nowo odkrywaç.
 Emigracja spe∏ni swoje pos∏annictwo tym 
skuteczniej, im wy˝szy b´dzie jej poziom etyczny, 
im bardziej Chrystus b´dzie oÊrodkiem jej ˝ycia 
i dzia∏ania, im bardziej uwierzy, ˝e tylko On jest 
„drogà, prawdà i ˝yciem” (J 14,6). [...]
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Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Najprzód chc´ wam powiedzieç, ˝e papie˝ 
zawsze jest te˝ katolicki, oprócz tego, ˝e tym razem jest 
polski, to jest naprawd´ katolicki. RównoczeÊnie to, 
˝e ten papie˝ katolicki jest z Polski, czy te˝ – jak mó-
wicie – polski, to na nas wszystkich, na papie˝a naj-
przód, a z kolej na nas wszystkich Polaków, gdziekol-
wiek si´ znajdujà w Êwiecie, nak∏ada jakieÊ szczególne 
obowiàzki. Nie tylko jest êród∏em naszej radoÊci, ˝e 
mo˝emy w ten sposób znaleêç miejsce w sercu KoÊcio∏a, 
ale jest tak˝e wyrazem jakichÊ zadaƒ, które stajà przed 
KoÊcio∏em w∏aÊnie w Polsce i przed wszystkimi Po-
lakami, gdziekolwiek sà w Êwiecie. Bo na ogó∏ Pola-

cy, gdziekolwiek sà w Êwiecie, zachowujà wi´ê z Ojczyznà poprzez 
KoÊció∏, poprzez pami´ç Matki Bo˝ej Jasnogórskiej, naszych Êwi´tych 
patronów, poprzez te wszystkie tradycje religijne, którymi ˝y∏ naród 
tysiàc lat i którymi ˝yje dzisiaj, w dalszym ciàgu, ˝yje dzisiaj. Otó˝ to 
nasze miejsce w KoÊciele – w KoÊciele majà miejsce liczne ludy i na-
rody – to nasze polskie miejsce w KoÊciele dzisiaj zosta∏o w szczególny 
sposób uwydatnione. Ale przez to samo na∏o˝y∏o na nas jakieÊ nowe 
zobowiàzanie, a˝ebyÊmy postarali si´ tym bardziej ˝yç KoÊcio∏em, 
tym bardziej byç KoÊcio∏em, powiedzia∏bym: tym bardziej uwa˝aç 
KoÊció∏ za naszà duchowà Ojczyzn´. I tego wam te˝ z ca∏ej duszy 
pragn´ ̋ yczyç, moi drodzy rodacy, przy dzisiejszym naszym spotkaniu 
na ziemi amerykaƒskiej. [...]

Zdj´cie: Piotr ˚ycieƒski



Drodzy Bracia i Siostry, umi∏owani Rodacy!

 1. Dziwnie mocno osadzi∏y si´ w mojej 
pami´ci s∏owa, które wypowiedzia∏ kardyna∏ Heenan, 
Prymas Anglii, odwiedzajàc podczas soboru biskupów 
polskich, mieszkajàcych w Kolegium na Awentynie. 
Zaczà∏ swe przemówienie od s∏ów: „Polscy lotnicy 
ocalili Wielkà Brytani´”.
 Nawiàzuj´ do tych s∏ów w dniu dzisiejszym, 
poniewa˝ wydaje mi si´, ˝e w nich nale˝y szukaç od-
powiedzi na pytanie o waszà tutaj to˝samoÊç. Kim 
jesteÊcie? Czy jesteÊcie tylko wspólnotà emigracyjnà, 
podobnà do tylu, jakie istniejà na ca∏ym globie? Za-
pewne tak. I z pewnoÊcià trzeba tutaj szukaç ana-
logii z Wielkà Emigracjà ubieg∏ego stulecia, która 
skoncentrowa∏a si´ g∏ównie we Francji. A przecie˝ 
jest coÊ szczególnego, co poniekàd nie pozwala o was 
myÊleç w kategoriach „emigracyjnych” – przynajmniej 
nie pozwala tak myÊleç o tych, których mia∏ przed 
oczyma kardyna∏ Heehan, mówiàc: „Polscy lotnicy 
ocalili Wielkà Brytani´”.
  To prawda, ˝e przed II wojnà Êwiatowà 
by∏a w Anglii pewna liczba Polaków-emigrantów. 
Jednak˝e ci, którzy znaleêli si´ w czasie wydarzeƒ wo-
jennych, nie byli emigrantami. Byli Polskà wyrwanà 

z w∏asnych granic, z w∏asnych pobojowisk – Polskà przed niespe∏na 
dwudziestu laty zbudzonà do niepodleg∏ego bytu, Polskà , któ-
ra w szybkim tempie odbudowywa∏a si´ z  wiekowych zniszczeƒ 
i upoÊledzeƒ – Polskà wreszcie, którà usi∏owano raz jeszcze podzieliç 
jak w XVIII wieku, narzucajàc jej straszliwà, morderczà wojn´ 
z przewa˝ajàcymi si∏ami najeêdêców.
 Tak jest. To, co dzisiaj przywykliÊmy nazywaç „Polonià 
angielskà”, zacz´∏o si´ jak sam rdzeƒ Polski walczàcej o Êwi´tà 
spraw´ swej niepodleg∏oÊci. Jeszcze raz wed∏ug has∏a: „Za wolnoÊç 
naszà i waszà”. Takà Polsk´ stanowili lotnicy broniàcy Wysp Bry-
tyjskich, dywizje i brygady walczàce pod Narwikiem, dywizje  
i brygady nadciàgajàce z g∏´bi republik radzieckich wschodniej Eu-
ropy i Azji, a potem przez Persj´, Bliski Wschód, Egipt i Libi´, na 
Pó∏wysep Apeniƒski, pod Monte Cassino, przywracajàc wolnoÊç „zie-
mi w∏oskiej”. Jeszcze mam przed oczyma ten napis w poprzek drogi, 
która prowadzi w Bolonii do cmentarza poleg∏ych do centrum miasta 
(przeje˝d˝a∏em nià w dniu 18 kwietnia tego roku) – napis brzmia∏: 
„Tà drogà twoi rodacy przynieÊli nam wyzwolenie – tà samà drogà 
przybywaj umacniaç naszà wiar´”.
 2. To, co mówi´, p∏ynie z ˝ywego poczucia historii. Wy, któ-
rzy stworzyliÊcie dzisiejszà „Poloni´ angielskà”, jesteÊcie dla mnie nie 
przede wszystkim emigracjà, ale przede wszystkim ˝ywà cz´Êcià Pol-
ski, która nawet wyrwana z ojczystej gleby, nie przestaje byç sobà. 
Owszem, ˝yje przeÊwiadczeniem, ˝e w niej, w∏aÊnie w tej cz´Êci, 
w szczególny sposób ˝yje ca∏oÊç. [...]

A z tego, że ten papież katolicki jest 
polski, to ja się bardzo cieszę. 

Nie można o was myśleć, wychodząc od poję-
cia „emigracja”; trzeba myśleć, wychodząc od 
rzeczywistości „Ojczyzna”.

 3. Bo przecie˝ nie sposób, przyznajàc wam niepodwa˝alne 
prawo do bycia u swoich zwiàzków szczególnà cz´Êcià Polski: 
rzàdem, armià, administracjà, strukturami w∏adzy na kraj i poza 
krajem – nie sposób, zw∏aszcza z up∏ywem lat, nie natrafiç na 
t´ bolesnà fizycznà „nieobecnoÊç”, w jakà musia∏a si´ zamieniç 
wasza tak ˝ywio∏owa i tak wspania∏a, historycznie nieusuwal-
na obecnoÊç Polski… poza Polskà. Tu nie sposób raz jeszcze nie 
wspomnieç Wielkiej Emigracji i tych wielkich, najwi´kszych du-
chów, którzy w poczuciu ˝ywej obecnoÊci modlili si´ do nieobec-
nej: „Ojczyzno moja! Ty jesteÊ jak zdrowie; ile Ci´ trzeba ceniç, ten 
tylko si´ dowie, kto Ci´ straci∏. DziÊ pi´knoÊç Twà w ca∏ej ozdobie 
widz´ i opisuj´, bo t´skni´ po Tobie”.
 JakaÊ przedziwna tajemnica sumieƒ i serc zacz´∏a si´ 
w ubieg∏ym stuleciu – i powtarza si´ w stuleciu obecnym. Pol-
ska jest jednym z krajów najboleÊniej doÊwiadczonym na globie 
ziemskim. Jednà z ojczyzn najg∏´biej przeoranych cierpieniem –  
i równoczeÊnie jednà z najbardziej mi∏owanych. Mo˝e na tajem-
nic´ tej niezwyk∏ej mi∏oÊci Ojczyzny sk∏ada si´ i to przedziwne du-
chowe przemieszczenie: dla tylu jej synów i córek, i to cz´sto wÊród 
tych najlepszych, jest ona duchowo obecna poprzez fizycznà 
nieobecnoÊç. Z kolei dla tych, co ˝yjà w kraju, ta nieobecnoÊç nie 
jest nieobecnoÊcià tylko. Jest wezwaniem. „Nieobecni: nie tylko 
„nie majà racji” – oni równoczeÊnie sk∏adajà dziejowe Êwiadectwo. 
Mówià o Polsce, jakà by∏a – i jakà powinna byç. Mówià o tym, 
jakà by∏a jej prawdziwa cena – i jakà pozostaje. Dlatego te˝ wasze 
poÊwi´cenie i trud, krew tylu naszych braci i sióstr, mimo ˝e nie 
osiàgn´∏y w pe∏ni celów, o które walczono, nie by∏y daremne.
 Historia, zw∏aszcza historia naszej Ojczyzny, pe∏na jest 
szlachetnych czynów. Widzimy je równie˝ i we wspó∏czesnych nam 
czasach. Wiadomo, ˝e wysi∏ki zmierzajàce do wolnoÊci, poszano-
wania godnoÊci cz∏owieka, poszanowania jego pracy, mo˝liwoÊci 
˝ycia w zgodzie z w∏asnym sumieniem i przekonaniami pozornie 
nie doprowadzi∏y do zamierzonych celów. Zmieni∏y jednak dusz´ 
narodu, jego ÊwiadomoÊç. Wysi∏ki te podnoszà ducha. Wskazujà 
na to, ˝e w ˝yciu istniejà inne wartoÊci, duchowe, moralne, któ-
re nie mierzà si´ wartoÊciami materialnymi, ale sà decydujàcymi 
wartoÊciami we w∏aÊciwiej hierarchii ludzkiego bytowania.
 4. Skàd ta si∏a wewn´trzna polskiej emigracji? èróde∏ jej 
trzeba szukaç nad Wis∏à, w wierze Polaków i ich kulturze. Jest ona, 

jak mówi∏em w Gnieênie w czasie pielgrzymki do 
Ojczyzny „…wyrazem cz∏owiek. Cz∏owiek jà tworzy 
– i cz∏owiek przez nià tworzy siebie. I równoczeÊnie 
cz∏owiek tworzy kultur´ we wspólnocie z innymi… 
Kultura polska jest dobrem, na którym opiera si´ 
˝ycie duchowe Polaków. Ona wyodr´bnia nas jako 
naród. Ona stanowi o nas przez ca∏y ciàg dziejów. 
Stanowi bardziej ni˝ si∏a materialna. Bardziej nawet 
ni˝ granice polityczne. Wiadomo, ˝e naród polski 
przeszed∏ przez ci´˝kà prób´ utraty niepodleg∏oÊci, 
która trwa∏a z górà sto lat – a mimo to poÊród 
tej próby pozosta∏ sobà. Pozosta∏ duchowo 
niepodleg∏y, poniewa˝ mia∏ swojà kultur´. Wi´cej 
jeszcze, moi kochani: wiemy, ˝e w okresie najtra-
giczniejszym, w okresie rozbiorów, naród polski t´ 
swojà kultur´ ogromnie jeszcze ubogaci∏ i pog∏´bi∏, 
bo tylko tworzàc kultur´, mo˝na jà zachowaç”.
 Trzeba dziÊ powiedzieç, ˝e tak te˝ by∏o po 
II wojnie Êwiatowej. Znane sà powszechne zas∏ugi 
waszej emigracji w dziedzinie badaƒ i publikacji 
dotyczàcych historii Polski, zw∏aszcza jej dziejów 
w ostatnim stuleciu. Jest to ogromny wk∏ad w po-
znanie prawdziwej przesz∏oÊci narodu. Gdyby 
zabrak∏o tego wk∏adu badawczego i wydawniczego, 
poznanie przesz∏oÊci narodowych dziejów by∏oby 
niepe∏ne.
 5. Powiedzia∏em te˝ w Gnieênie, ˝e kultura 
polska nosi bardzo wyraêne znamiona chrzeÊcijaƒskie 
i nie jest przypadkiem, ˝e pierwszym zabytkiem 
Êwiadczàcym o tej kulturze jest „Bogurodzica”.
 Do tych w∏aÊnie chrzeÊcijaƒskich korze-
ni musimy ciàgle wracaç i z nich równo na nowo 
wyrastaç w ka˝dej epoce, bo taka jest prawda  
o cz∏owieku. Musi on jà wcià˝ na nowo odkrywaç.
 Emigracja spe∏ni swoje pos∏annictwo tym 
skuteczniej, im wy˝szy b´dzie jej poziom etyczny, 
im bardziej Chrystus b´dzie oÊrodkiem jej ˝ycia 
i dzia∏ania, im bardziej uwierzy, ˝e tylko On jest 
„drogà, prawdà i ˝yciem” (J 14,6). [...]
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Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Najprzód chc´ wam powiedzieç, ˝e papie˝ 
zawsze jest te˝ katolicki, oprócz tego, ˝e tym razem jest 
polski, to jest naprawd´ katolicki. RównoczeÊnie to, 
˝e ten papie˝ katolicki jest z Polski, czy te˝ – jak mó-
wicie – polski, to na nas wszystkich, na papie˝a naj-
przód, a z kolej na nas wszystkich Polaków, gdziekol-
wiek si´ znajdujà w Êwiecie, nak∏ada jakieÊ szczególne 
obowiàzki. Nie tylko jest êród∏em naszej radoÊci, ˝e 
mo˝emy w ten sposób znaleêç miejsce w sercu KoÊcio∏a, 
ale jest tak˝e wyrazem jakichÊ zadaƒ, które stajà przed 
KoÊcio∏em w∏aÊnie w Polsce i przed wszystkimi Po-
lakami, gdziekolwiek sà w Êwiecie. Bo na ogó∏ Pola-

cy, gdziekolwiek sà w Êwiecie, zachowujà wi´ê z Ojczyznà poprzez 
KoÊció∏, poprzez pami´ç Matki Bo˝ej Jasnogórskiej, naszych Êwi´tych 
patronów, poprzez te wszystkie tradycje religijne, którymi ˝y∏ naród 
tysiàc lat i którymi ˝yje dzisiaj, w dalszym ciàgu, ˝yje dzisiaj. Otó˝ to 
nasze miejsce w KoÊciele – w KoÊciele majà miejsce liczne ludy i na-
rody – to nasze polskie miejsce w KoÊciele dzisiaj zosta∏o w szczególny 
sposób uwydatnione. Ale przez to samo na∏o˝y∏o na nas jakieÊ nowe 
zobowiàzanie, a˝ebyÊmy postarali si´ tym bardziej ˝yç KoÊcio∏em, 
tym bardziej byç KoÊcio∏em, powiedzia∏bym: tym bardziej uwa˝aç 
KoÊció∏ za naszà duchowà Ojczyzn´. I tego wam te˝ z ca∏ej duszy 
pragn´ ̋ yczyç, moi drodzy rodacy, przy dzisiejszym naszym spotkaniu 
na ziemi amerykaƒskiej. [...]

Zdj´cie: Piotr ˚ycieƒski



Flanagan, skarbnikiem Alfred Kulczycki. Doradcà prawnym Stefan 
¸opatkiewicz, zawsze ch´tny do wspó∏pracy. Powy˝szy zespó∏ stano-
wili prezesi wi´kszych organizacji, zarówno dawnej, jak i nowej emi-
gracji, redaktorzy najwi´kszych pism polonijnych i przedstawiciele ra-
dia. Honorowym przewodniczàcym zgodzi∏ si´ byç ks. kardyna∏ John 
Król z Filadelfii. [...]

Odpowiedê Ojca Âwi´tego na list kongresmana  

Clementa Zab∏ockiego

 Mogàc si´ ju˝ podzieliç z Ojcem Âwi´tym dobrà wiadomoÊcià 
o podj´tej akcji, Zab∏ocki wystosowa∏ 25 lutego 1980 r. list, proszàc 
o b∏ogos∏awieƒstwo. [...] W niespe∏na tydzieƒ przysz∏a cenna dla Ko-
mitetu odpowiedê Ojca Âwi´tego (fragment):
 Dzi´kuj´ za szlachetne s∏owa – pisze Ojciec Âwi´ty – które 
Pan do mnie skierowa∏, informujàc o powstaniu w Stanach Zjedno-
czonych, pod Patronatem Ksi´dza Kardyna∏a Króla i pod Paƒskim 
przewodnictwem, Komitetu dla budowy Polskiego Domu u boku 
Papie˝a.
 Sprawa istnienia OÊrodka chrzeÊcijaƒskiej kultury polskiej 
i punktu oparcia dla coraz liczniej przybywajàcych do Rzymu piel-
grzymów Polaków, w∏aÊnie w Stolicy chrzeÊcijaƒstwa, z której Polska 
wywodzi swój duchowy rodowód, bardzo le˝y mi na sercu. Ciesz´ si´ 
wi´c inicjatywà podj´tà w tym kierunku przez Poloni´ ca∏ego Êwiata 
oraz wyra˝onà w Paƒskim liÊcie gotowoÊcià uczestniczenia w niej 
wszystkich organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych.
 Szanownemu Panu, jako Przewodniczàcemu, wszystkim 
wspó∏pracownikom, cz∏onkiniom i cz∏onkom Komitetu, Rodzinom 
i Bliskim z serca b∏ogos∏awi´.

Szybki rozwój akcji

 Dzi´ki doskona∏emu poparciu prasy i polonijnych pro-
gramów radiowych, kampania nabra∏a du˝ego rozg∏osu nawet 
w Êrodowiskach poza Stanami. Na liczne zapytania Komitet udziela∏ 
natychmiastowych odpowiedzi. Z ka˝dym dniem wzrasta∏a ofiarnoÊç 
polonijna. Ka˝dy ofiarodawca nawet jednodolarowego datku dosta-
wa∏ nale˝ne podzi´kowanie. Datkom towarzyszy∏y wzruszajàce listy. 
Naturalnie cieszyliÊmy si´ te˝ z wi´kszych donacji. By∏y wÊród nich 
i dziesi´ciotysi´czne. W uzgodnieniu z Rzymem propagowaliÊmy 
tysiàcdolarowe (i plus) donacje. Nazwiska tych ofiarodawców zosta∏y 
póêniej uwiecznione na tablicy pamiàtkowej w Domu Jana Paw∏a II 

w Rzymie. W sierpniu 1980 r. Zab∏ocki otrzyma∏ pe∏en 
zach´ty list od ks. kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego, 
Prymasa Polski (fragment):
 Z prawdziwà radoÊcià dowiaduj´ si´, ˝e 
podj´ta przez Poloni´ amerykaƒskà akcja na rzecz 
Domu Polskiego im. Jana Paw∏a II w Rzymie rozwi-
ja si´ pomyÊlnie, a tak˝e odbi∏a si´ ˝ywym echem we 
wszystkich niemal zakàtkach Êwiata, gdzie bijà polskie 
serca. B´dàc w Rzymie przed kilkoma miesiàcami 
mog∏em si´ przekonaç jak bardzo le˝y na sercu Ojcu 
Âwi´temu sprawa ufundowania Polskiego DOMU. 
Episkopat Polski przy∏àcza si´ te˝ ca∏ym sercem do tej 
wspania∏ej myÊli, która jest nakazem historycznej chwili.
 Potrzeba nam godziwego miejsca w Rzy-
mie, gdzie Polacy mogliby znaleêç dach nad g∏owà, 
a tak˝e miejsca, skàd moglibyÊmy szerzyç s∏owo Praw-
dy o wielkiej przesz∏oÊci naszego Narodu i jego wie-
kowych wi´zach z KoÊcio∏em. Jest to potrzeba chwi-
li. Nie zaprzepaÊçmy tej historycznej okazji. Zrobimy 
wi´c to dla Polaka Papie˝a, który tak wiele czyni dla 
nas wszystkich. B´dzie to POMNIK ku Jego czci od 
najbli˝szych Mu dzieci, które On tak mi∏uje.[...].

Zakoƒczenie kampanii

 Kampania zbiórkowa zaczyna∏a dobiegaç 
koƒca. Kongresman Zab∏ocki zawiadomi∏ Rzym, 
˝e jednomilionowy cel, jaki postawi∏ sobie Komi-
tet amerykaƒski, zosta∏ znacznie przekroczony. Po 
niespe∏na dwóch latach intensywnych wysi∏ków Polo-
nia amerykaƒska mog∏a si´ poszczyciç imponujàcym 
wk∏adem na rzecz ufundowania Domu. W su-
mie wp∏yn´∏o ze Stanów 2.312.000 USD, w tym 
1.735.000 USD bezpoÊrednio od Komitetu Zbiórki. 
Pozosta∏a suma pochodzi∏a z hojnych donacji Funda-
cji Kopernikowskiej Edwarda Piszka i amerykaƒskiej 
„John Foundation” w Milwaukee, w czym bardzo 
pomocni byli ks. infu∏at Popek i ks. Wojciech Cybul-

Wspomnienie o Fundacji 
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Wybór pierwszego w historii Syna Narodu Polskiego, 
ks. Kardyna∏a Karola Wojty∏y, Metropolity Krakow-
skiego, na Stolic´ Piotrowà, wstrzàsnà∏ do g∏´bi za-
równo rodakami w Polsce, jak i ca∏à Êwiatowà polskà 
diasporà. StaliÊmy si´ nagle wszyscy jednà wielkà 
rodzinà.

Geneza Domu Polskiego w Rzymie

 W rok po wyborze Ojca Âwi´tego, Rada Ko-
ordynacyjna Polonii Wolnego Âwiata wybra∏a Rzym 
jako miejsce swoich obrad. Za podszeptem ks. Kazi-
mierza Przydatka, który w mi´dzyczasie nie ustawa∏ 
w staraniach o znalezienie odpowiedniego obiektu 
dla polskich pielgrzymów, Rada podejmuje uchwa∏´ 
o potrzebie zebrania niezb´dnych funduszy na ten 
cel. Zbiórka mia∏a byç przeprowadzona wÊród pol-
skiej diaspory na ca∏ym Êwiecie. W tym samym czasie 
Ojciec Âwi´ty, potwierdzajàc swoje zainteresowanie 
tà sprawà, powierza kierownictwo Komitetu zbiórki 
w Rzymie ks. kardyna∏owi Rubinowi. [...]
 Wracajàc z poczàtkiem lipca w 1979 r. z Mo-
nachium, z zebrania Komisji Programowej Radia „Wol-
na Europa”, mia∏em powierzonà misj´ zorientowania 
si´ w Rzymie o audycjach Radia Watykaƒskiego do 
Polski. Korzystajàc z chwili wolnego czasu, spotka∏em 
si´ z przyjacielem z przedwojennych, krakowskich stu-
denckich czasów, który usilnie nalega∏, ˝ebym przed 
powrotem do Stanów spotka∏ si´ z ks. Przydatkiem, 
opiekunem polskich pielgrzymów w Rzymie. Do spo-
tkania dosz∏o nast´pnego dnia. W trakcie d∏ugiej, bar-
dzo serdecznej rozmowy, ks. Przydatek z w∏aÊciwym 

sobie darem przekonywania, przedstawi∏ mi szczegó∏owo naglàcà 
potrzeb´ zorganizowania domu dla polskich pielgrzymów. [...]
 Drog´ powrotnà do Stanów poÊwi´ci∏em zastanawianiu si´ 
nad ewentualnà strukturà organizacyjnà Ogólnokrajowego Komite-
tu Zbiórki, personaliami, zainteresowaniem akcjà duchowieƒstwa, 
przywódców polonijnych, ogó∏u Polonii, prasy i polskich programów 
radiowych, specjalnej rejestracji, zwolnienia donacji od podatków, 
tymczasowego lokalu, zwerbowania wolontariuszy etc. [...] Kluczo-
wym zagadnieniem by∏o pozyskanie na przewodniczàcego Komitetu 
osoby cieszàcej si´ du˝ym autorytetem, zarówno w Êrodowisku polo-
nijnym, jak i amerykaƒskim. Upatrzy∏em sobie w duchu na to kluczo-
we stanowisko Clementa Zab∏ockiego, przewodniczàcego presti˝owej 
i wp∏ywowej Komisji Spraw Zagranicznych amerykaƒskiego Parla-
mentu. [...]
 Zab∏ocki powiedzia∏, ̋ e zgadza si´ na obj´cie przewodnictwa 
Komitetu, z tym ˝e wobec nawa∏u rozlicznych prac b´dzie móg∏ tylko 
cz´Êciowo poÊwi´ciç si´ nowemu zobowiàzaniu, po czym zwracajàc 
si´ do mnie w przyjaznym tonie powiedzia∏: „Teraz ty b´dziesz musia∏ 
pracowaç i koordynowaç ca∏à akcj´ z Rzymem”. 

W∏adze Komitetu

 Na poczàtek Zab∏ocki kompletuje list´ w∏adz Komitetu Zbiór-
ki. Wspó∏przewodniczàcymi zostali prezesi wielkiej „trójki”: Alojzy Ma-
zewski (ZNP – Zwiàzek Narodowy Polski), Leonard Chrobot (ZPRK 
– Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce) i Helena 
Zieliƒska (ZPwA – Zwiàzek Polek w Ameryce). Cz∏onkami zarzàdu 
zostali: Anna Chrypiƒska, Henry Dende, Alfons Hering, Stanis∏aw 
Krajewski, Jan Krawiec, Janusz Krzy˝anowski, Walter Laska, Mat-
tew Pe∏czyƒski, Franciszek Proch, Edward Ró˝aƒski, Walter Sikora, 
Bronis∏aw Skrzyƒski, Anna Szczepaƒska, Boles∏aw Wierzbiaƒski i au-
tor jako koordynator. Sekretarzem Komitetu zosta∏a Mary Lubieƒska 

Dzieło Fundacji w Rzymie jest bezspornie 
jednym z największych osiągnięć naszego 
emigracyjnego pokolenia. Żywy Pomnik, 
służący pielgrzymowaniu polskiej emigracji 
i rodakom z kraju, będzie równocześnie 
przypominał w Stolicy chrześcijaństwa, 
poprzez wiele następnych pokoleń, 
o historycznym Pontyfikacie naszego 
Wielkiego Papieża.
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Flanagan, skarbnikiem Alfred Kulczycki. Doradcà prawnym Stefan 
¸opatkiewicz, zawsze ch´tny do wspó∏pracy. Powy˝szy zespó∏ stano-
wili prezesi wi´kszych organizacji, zarówno dawnej, jak i nowej emi-
gracji, redaktorzy najwi´kszych pism polonijnych i przedstawiciele ra-
dia. Honorowym przewodniczàcym zgodzi∏ si´ byç ks. kardyna∏ John 
Król z Filadelfii. [...]

Odpowiedê Ojca Âwi´tego na list kongresmana  

Clementa Zab∏ockiego

 Mogàc si´ ju˝ podzieliç z Ojcem Âwi´tym dobrà wiadomoÊcià 
o podj´tej akcji, Zab∏ocki wystosowa∏ 25 lutego 1980 r. list, proszàc 
o b∏ogos∏awieƒstwo. [...] W niespe∏na tydzieƒ przysz∏a cenna dla Ko-
mitetu odpowiedê Ojca Âwi´tego (fragment):
 Dzi´kuj´ za szlachetne s∏owa – pisze Ojciec Âwi´ty – które 
Pan do mnie skierowa∏, informujàc o powstaniu w Stanach Zjedno-
czonych, pod Patronatem Ksi´dza Kardyna∏a Króla i pod Paƒskim 
przewodnictwem, Komitetu dla budowy Polskiego Domu u boku 
Papie˝a.
 Sprawa istnienia OÊrodka chrzeÊcijaƒskiej kultury polskiej 
i punktu oparcia dla coraz liczniej przybywajàcych do Rzymu piel-
grzymów Polaków, w∏aÊnie w Stolicy chrzeÊcijaƒstwa, z której Polska 
wywodzi swój duchowy rodowód, bardzo le˝y mi na sercu. Ciesz´ si´ 
wi´c inicjatywà podj´tà w tym kierunku przez Poloni´ ca∏ego Êwiata 
oraz wyra˝onà w Paƒskim liÊcie gotowoÊcià uczestniczenia w niej 
wszystkich organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych.
 Szanownemu Panu, jako Przewodniczàcemu, wszystkim 
wspó∏pracownikom, cz∏onkiniom i cz∏onkom Komitetu, Rodzinom 
i Bliskim z serca b∏ogos∏awi´.

Szybki rozwój akcji

 Dzi´ki doskona∏emu poparciu prasy i polonijnych pro-
gramów radiowych, kampania nabra∏a du˝ego rozg∏osu nawet 
w Êrodowiskach poza Stanami. Na liczne zapytania Komitet udziela∏ 
natychmiastowych odpowiedzi. Z ka˝dym dniem wzrasta∏a ofiarnoÊç 
polonijna. Ka˝dy ofiarodawca nawet jednodolarowego datku dosta-
wa∏ nale˝ne podzi´kowanie. Datkom towarzyszy∏y wzruszajàce listy. 
Naturalnie cieszyliÊmy si´ te˝ z wi´kszych donacji. By∏y wÊród nich 
i dziesi´ciotysi´czne. W uzgodnieniu z Rzymem propagowaliÊmy 
tysiàcdolarowe (i plus) donacje. Nazwiska tych ofiarodawców zosta∏y 
póêniej uwiecznione na tablicy pamiàtkowej w Domu Jana Paw∏a II 

w Rzymie. W sierpniu 1980 r. Zab∏ocki otrzyma∏ pe∏en 
zach´ty list od ks. kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego, 
Prymasa Polski (fragment):
 Z prawdziwà radoÊcià dowiaduj´ si´, ˝e 
podj´ta przez Poloni´ amerykaƒskà akcja na rzecz 
Domu Polskiego im. Jana Paw∏a II w Rzymie rozwi-
ja si´ pomyÊlnie, a tak˝e odbi∏a si´ ˝ywym echem we 
wszystkich niemal zakàtkach Êwiata, gdzie bijà polskie 
serca. B´dàc w Rzymie przed kilkoma miesiàcami 
mog∏em si´ przekonaç jak bardzo le˝y na sercu Ojcu 
Âwi´temu sprawa ufundowania Polskiego DOMU. 
Episkopat Polski przy∏àcza si´ te˝ ca∏ym sercem do tej 
wspania∏ej myÊli, która jest nakazem historycznej chwili.
 Potrzeba nam godziwego miejsca w Rzy-
mie, gdzie Polacy mogliby znaleêç dach nad g∏owà, 
a tak˝e miejsca, skàd moglibyÊmy szerzyç s∏owo Praw-
dy o wielkiej przesz∏oÊci naszego Narodu i jego wie-
kowych wi´zach z KoÊcio∏em. Jest to potrzeba chwi-
li. Nie zaprzepaÊçmy tej historycznej okazji. Zrobimy 
wi´c to dla Polaka Papie˝a, który tak wiele czyni dla 
nas wszystkich. B´dzie to POMNIK ku Jego czci od 
najbli˝szych Mu dzieci, które On tak mi∏uje.[...].

Zakoƒczenie kampanii

 Kampania zbiórkowa zaczyna∏a dobiegaç 
koƒca. Kongresman Zab∏ocki zawiadomi∏ Rzym, 
˝e jednomilionowy cel, jaki postawi∏ sobie Komi-
tet amerykaƒski, zosta∏ znacznie przekroczony. Po 
niespe∏na dwóch latach intensywnych wysi∏ków Polo-
nia amerykaƒska mog∏a si´ poszczyciç imponujàcym 
wk∏adem na rzecz ufundowania Domu. W su-
mie wp∏yn´∏o ze Stanów 2.312.000 USD, w tym 
1.735.000 USD bezpoÊrednio od Komitetu Zbiórki. 
Pozosta∏a suma pochodzi∏a z hojnych donacji Funda-
cji Kopernikowskiej Edwarda Piszka i amerykaƒskiej 
„John Foundation” w Milwaukee, w czym bardzo 
pomocni byli ks. infu∏at Popek i ks. Wojciech Cybul-
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Wybór pierwszego w historii Syna Narodu Polskiego, 
ks. Kardyna∏a Karola Wojty∏y, Metropolity Krakow-
skiego, na Stolic´ Piotrowà, wstrzàsnà∏ do g∏´bi za-
równo rodakami w Polsce, jak i ca∏à Êwiatowà polskà 
diasporà. StaliÊmy si´ nagle wszyscy jednà wielkà 
rodzinà.

Geneza Domu Polskiego w Rzymie

 W rok po wyborze Ojca Âwi´tego, Rada Ko-
ordynacyjna Polonii Wolnego Âwiata wybra∏a Rzym 
jako miejsce swoich obrad. Za podszeptem ks. Kazi-
mierza Przydatka, który w mi´dzyczasie nie ustawa∏ 
w staraniach o znalezienie odpowiedniego obiektu 
dla polskich pielgrzymów, Rada podejmuje uchwa∏´ 
o potrzebie zebrania niezb´dnych funduszy na ten 
cel. Zbiórka mia∏a byç przeprowadzona wÊród pol-
skiej diaspory na ca∏ym Êwiecie. W tym samym czasie 
Ojciec Âwi´ty, potwierdzajàc swoje zainteresowanie 
tà sprawà, powierza kierownictwo Komitetu zbiórki 
w Rzymie ks. kardyna∏owi Rubinowi. [...]
 Wracajàc z poczàtkiem lipca w 1979 r. z Mo-
nachium, z zebrania Komisji Programowej Radia „Wol-
na Europa”, mia∏em powierzonà misj´ zorientowania 
si´ w Rzymie o audycjach Radia Watykaƒskiego do 
Polski. Korzystajàc z chwili wolnego czasu, spotka∏em 
si´ z przyjacielem z przedwojennych, krakowskich stu-
denckich czasów, który usilnie nalega∏, ˝ebym przed 
powrotem do Stanów spotka∏ si´ z ks. Przydatkiem, 
opiekunem polskich pielgrzymów w Rzymie. Do spo-
tkania dosz∏o nast´pnego dnia. W trakcie d∏ugiej, bar-
dzo serdecznej rozmowy, ks. Przydatek z w∏aÊciwym 

sobie darem przekonywania, przedstawi∏ mi szczegó∏owo naglàcà 
potrzeb´ zorganizowania domu dla polskich pielgrzymów. [...]
 Drog´ powrotnà do Stanów poÊwi´ci∏em zastanawianiu si´ 
nad ewentualnà strukturà organizacyjnà Ogólnokrajowego Komite-
tu Zbiórki, personaliami, zainteresowaniem akcjà duchowieƒstwa, 
przywódców polonijnych, ogó∏u Polonii, prasy i polskich programów 
radiowych, specjalnej rejestracji, zwolnienia donacji od podatków, 
tymczasowego lokalu, zwerbowania wolontariuszy etc. [...] Kluczo-
wym zagadnieniem by∏o pozyskanie na przewodniczàcego Komitetu 
osoby cieszàcej si´ du˝ym autorytetem, zarówno w Êrodowisku polo-
nijnym, jak i amerykaƒskim. Upatrzy∏em sobie w duchu na to kluczo-
we stanowisko Clementa Zab∏ockiego, przewodniczàcego presti˝owej 
i wp∏ywowej Komisji Spraw Zagranicznych amerykaƒskiego Parla-
mentu. [...]
 Zab∏ocki powiedzia∏, ̋ e zgadza si´ na obj´cie przewodnictwa 
Komitetu, z tym ˝e wobec nawa∏u rozlicznych prac b´dzie móg∏ tylko 
cz´Êciowo poÊwi´ciç si´ nowemu zobowiàzaniu, po czym zwracajàc 
si´ do mnie w przyjaznym tonie powiedzia∏: „Teraz ty b´dziesz musia∏ 
pracowaç i koordynowaç ca∏à akcj´ z Rzymem”. 

W∏adze Komitetu

 Na poczàtek Zab∏ocki kompletuje list´ w∏adz Komitetu Zbiór-
ki. Wspó∏przewodniczàcymi zostali prezesi wielkiej „trójki”: Alojzy Ma-
zewski (ZNP – Zwiàzek Narodowy Polski), Leonard Chrobot (ZPRK 
– Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce) i Helena 
Zieliƒska (ZPwA – Zwiàzek Polek w Ameryce). Cz∏onkami zarzàdu 
zostali: Anna Chrypiƒska, Henry Dende, Alfons Hering, Stanis∏aw 
Krajewski, Jan Krawiec, Janusz Krzy˝anowski, Walter Laska, Mat-
tew Pe∏czyƒski, Franciszek Proch, Edward Ró˝aƒski, Walter Sikora, 
Bronis∏aw Skrzyƒski, Anna Szczepaƒska, Boles∏aw Wierzbiaƒski i au-
tor jako koordynator. Sekretarzem Komitetu zosta∏a Mary Lubieƒska 

Dzieło Fundacji w Rzymie jest bezspornie 
jednym z największych osiągnięć naszego 
emigracyjnego pokolenia. Żywy Pomnik, 
służący pielgrzymowaniu polskiej emigracji 
i rodakom z kraju, będzie równocześnie 
przypominał w Stolicy chrześcijaństwa, 
poprzez wiele następnych pokoleń, 
o historycznym Pontyfikacie naszego 
Wielkiego Papieża.

Władysław Zachariasiewicz
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Kaszuba, Alojzy Mazewski i Clement Zab∏ocki oraz osobisty sekretarz 
Jana Paw∏a II ks. pra∏at Stanis∏aw Dziwisz. Aula Paw∏a VI. Specjalna 
audiencja dla Polaków przyby∏ych z 28 krajów Êwiata.
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a wkrótce, po jego niespodziewanym zgonie, Ojciec Âwi´ty miano-
wa∏ cz∏onkiem Rady Fundacji W∏adys∏awa Zachariasiewicza z Wa-
szyngtonu.
 Obecnie w∏adz´ zwierzchnià nad Fundacjà sprawuje Ar-
cybiskup Metropolita Krakowski, ks. kard. Stanis∏aw Dziwisz. 
Przewodniczàcym Rady Administracyjnej jest ks. kard. Stanis∏aw 
Ry∏ko. Sekretariatem Administracyjnym Fundacji kieruje o. dr 
Krzysztof Wieliczko OSPPE. Sekretariat wspiera dzia∏anie OÊrodka 
Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Paw∏a II, jak równie˝ 
pozosta∏ych instytucji Fundacji: Domu Fundacji w Rzymie (dyr. ks. 
pra∏. Mieczys∏aw Niepsuj) i Domu Fundacji Jana Paw∏a II w Lubli-
nie (dyr. ks. Ryszard Krupa SCJ). OÊrodek Dokumentacji i Studium 
Pontyfikatu Jana Paw∏a II podzielony jest na sekcj´ dokumentacji i na 

sekcj´ studium. Sekcjà dokumentacji kieruje ks. lic. 
Antoni Pyznar, zaÊ sekcjà studium ks. dr Andrzej 
Dobrzyƒski.
 Sekretariat administracyjny Fundacji pro-
muje obecnoÊç Fundacji w ró˝nych Êrodowiskach 
i przedstawia jej cele. S∏u˝y temu równie˝ Biuletyn, 
który informuje o pracy i zamierzeniach Funda-
cji. Funkcjonowanie Fundacji jest mo˝liwe dzi´ki 
hojnoÊci dobroczyƒców z Polski i ca∏ego Êwiata. 
Wielu z nich jest cz∏onkami Kó∏ i Towarzystw Przy-
jació∏ Fundacji. Aktualnie 44 Ko∏a i Towarzystwa 
istniejà w 16 krajach na czterech kontynentach. 
Strona internetowa: http://www.fjp2.com/pl

W∏adys∏aw Zachariasiewicz, rocznik 1911. Urodzony w Krakowie, absolwent UJ, przedwojenny dzia∏acz Âwiatowego Zwiàzku 
Polaków z Zagranicy „Âwiatpol”. ˚o∏nierz kampanii wrzeÊniowej, wi´zieƒ sowiecki, zes∏aniec syberyjski. Po zawarciu uk∏adu 
Sikorski-Majski kierowa∏ polskà placówkà opieki spo∏ecznej w Czelabiƒsku, pracowa∏ w Ambasadzie RP w Kujbyszewie, mia-
nowany delegatem na Kazachstan. Po ponownym aresztowaniu przez NKWD wydalony z ZSRR. Z nominacji Rzàdu RP na 
uchodêstwie s∏u˝y∏ w Konstantynopolu, Rzymie i Londynie. W 1948 r. po przybyciu do Nowego Jorku w∏àczy∏ si´ w dzia∏alnoÊç 
polskiej emigracji niepodleg∏oÊciowej. Obdarzony niezwyk∏ym talentem organizacyjnym i umiej´tnoÊcià wspó∏pracy, anga˝owa∏ 
si´ w powa˝ne zadania w strukturach polonijnych i administracji amerykaƒskiej. Autor ksià˝ki Etos niepodleg∏oÊciowy Polonii 
amerykaƒskiej, b´dàcej obszernym kompendium wiedzy o pi´knej karcie w dziejach emigracyjnej wspólnoty. Odznaczony m.in. 
Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em Komandorskim Orderu Papie˝a Grzegorza Wielkiego 
z Gwiazdà, Wawrzynem Polonijnym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wyró˝nieniem Apostolatu Polskiego w USA „Chluba 
Polonii”, Honorowà Odznakà Sybiraka etc. Aktywny do dziÊ, m.in. cz∏onek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marsza∏ku Se-
natu RP, traktuje s∏u˝b´ Polsce, jako swojà ˝yciowà pasj´.

ski. SpoÊród organizacji polonijnych najwi´cej zebra∏ 
Zwiàzek Narodowy Polski – ponad 100 tys. USD. 
Nast´pna by∏a Kanada – 85 tys. USD, Niemcy – 60 
tys. USD, Australia – 40 tys. USD itd. Ostateczny koszt 
domu wraz z inwestycjami, niezb´dnymi do dostoso-
wania go do nowych potrzeb, wyniós∏ 2.600.000 USD. 
Powsta∏a ró˝nica pomog∏a w poczàtkach dzia∏alnoÊci 
Fundacji.

Uroczyste wr´czenie Domu 

Ojcu Âwi´temu

 Rzymski Komitet Zbiórki wyznaczy∏
dni 6-8 listopada 1981 r. na uroczystoÊci oficjalnego 
przekazania Domu Ojcu Âwi´temu. Poczàtkowo pla-
nowano wczeÊniejszà dat´, ale tragiczny zamach na 
˝ycie Ojca Âwi´tego w dniu 13 maja spowodowa∏ od-
roczenie. [...]
 7 listopada by∏ dniem kulminacyjnym dwu-
letnich wysi∏ków Komitetu Zbiórki. Aul´ papieskà 
wype∏ni∏o ponad dwa tysiàce przedstawicieli Polonii 
z ca∏ego niemal Êwiata. Przybyli te˝ liczni ofiarodaw-
cy, których nazwiska zosta∏y uwiecznione na specjal-
nej tablicy. Miejscowe polskie zgromadzenia religijne 
i liczna Polonia we W∏oszech wzi´∏y te˝ udzia∏ w tej 
radosnej i podnios∏ej chwili. [...] Na drugi dzieƒ po 

uroczystoÊci w Watykanie Ojciec Âwi´ty przyjecha∏ do „swojego” 
Domu, by go oficjalnie przejàç i poÊwi´ciç. Witali Go entuzjastycznie 
polscy dostojnicy koÊcielni, t∏umnie zebrani przedstawiciele Polonii 
i hojni dobroczyƒcy tego dzie∏a. Wype∏niali ka˝dy zakàtek tej pi´knej 
posiad∏oÊci, od tej chwili uroczego polskiego zakàtka pod w∏oskim 
niebem. 
 Fragment z ksià˝ki: W∏adys∏aw Zachariasiewicz, Etos 
niepodleg∏oÊciowy Polonii amerykaƒskiej, Warszawa 2005: rozdz. 
Polsko-Amerykaƒski Komitet ufundowania Domu Polskiego Jana 
Paw∏a II w Rzymie / Polish American Committee to Establishment the 
John Paul II Foundation in Rome

Fundacja Jana Paw∏a II w Rzymie 

 Przyjmujàc Dom Polski, dar Polonii Âwiata, Ojciec Âwi´ty 
og∏osi∏ jednoczeÊnie utworzenie Fundacji Jana Paw∏a II, która 
powo∏ana dekretem papieskim z siedzibà w Paƒstwie Watykaƒskim 
przej´∏a w Jego imieniu w∏asnoÊç Domu. Takie rozwiàzanie zapew-
nia trwa∏à i niezale˝nà przysz∏oÊç Domu. Na czele Fundacji stoi 
Rada Administracyjna, mianowana przez samego Ojca Âwi´tego. 
Jej pierwszymi cz∏onkami zostali: ks. kardyna∏ W∏adys∏aw Rubin 
(przewodniczàcy), biskup Szczepan Weso∏y, ks. Stanis∏aw Dziwisz 
– osobisty sekretarz Ojca Âwi´tego, pra∏aci z Sekretariatu Stanu: 
ksi´˝a Józef Kowalczyk i Tadeusz Rakoczy; ks. Ksawery Soko∏owski, 
dyrektor Domu Jana Paw∏a II, siostra Emilia Erlich, urszulanka, oraz 
dwie osoby Êwieckie: Jerzy Turowicz – naczelny redaktor „Tygodnika 
Powszechnego” w Krakowie i kongresman Clement Zab∏ocki z USA, 

B∏ogos∏awieƒstwo koƒcowe. Widoczni (od prawej:) bp sufragan warszawski W∏adys∏aw Mizio∏ek, delegat prymasa ds. emigracji bp Szczepan Weso∏y, prymas Polski abp 
Józef Glemp, prefekt Domu Papieskiego abp Jacques Martini, metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski, papie˝ Jan Pawe∏ II, przewodniczàcy Rady Fundacji 
Jana Paw∏a II kard. W∏adys∏aw Rubin, szef delegacji Watykanu do sta∏ych kontaktów roboczych z Polskà abp Luigi Poggi, ordynariusz ∏ódzki bp Józef Rozwadowski, 
metropolita wroc∏awski abp Henryk Gulbinowicz, wikariusz kapitulny archidiecezji gnieênieƒskiej bp Jan Czerniak, metropolita poznaƒski abp Jerzy Stroba.
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a wkrótce, po jego niespodziewanym zgonie, Ojciec Âwi´ty miano-
wa∏ cz∏onkiem Rady Fundacji W∏adys∏awa Zachariasiewicza z Wa-
szyngtonu.
 Obecnie w∏adz´ zwierzchnià nad Fundacjà sprawuje Ar-
cybiskup Metropolita Krakowski, ks. kard. Stanis∏aw Dziwisz. 
Przewodniczàcym Rady Administracyjnej jest ks. kard. Stanis∏aw 
Ry∏ko. Sekretariatem Administracyjnym Fundacji kieruje o. dr 
Krzysztof Wieliczko OSPPE. Sekretariat wspiera dzia∏anie OÊrodka 
Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Paw∏a II, jak równie˝ 
pozosta∏ych instytucji Fundacji: Domu Fundacji w Rzymie (dyr. ks. 
pra∏. Mieczys∏aw Niepsuj) i Domu Fundacji Jana Paw∏a II w Lubli-
nie (dyr. ks. Ryszard Krupa SCJ). OÊrodek Dokumentacji i Studium 
Pontyfikatu Jana Paw∏a II podzielony jest na sekcj´ dokumentacji i na 

sekcj´ studium. Sekcjà dokumentacji kieruje ks. lic. 
Antoni Pyznar, zaÊ sekcjà studium ks. dr Andrzej 
Dobrzyƒski.
 Sekretariat administracyjny Fundacji pro-
muje obecnoÊç Fundacji w ró˝nych Êrodowiskach 
i przedstawia jej cele. S∏u˝y temu równie˝ Biuletyn, 
który informuje o pracy i zamierzeniach Funda-
cji. Funkcjonowanie Fundacji jest mo˝liwe dzi´ki 
hojnoÊci dobroczyƒców z Polski i ca∏ego Êwiata. 
Wielu z nich jest cz∏onkami Kó∏ i Towarzystw Przy-
jació∏ Fundacji. Aktualnie 44 Ko∏a i Towarzystwa 
istniejà w 16 krajach na czterech kontynentach. 
Strona internetowa: http://www.fjp2.com/pl
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Audiencja dla uczestników rzymskiego spotkania 

„Kraj – Emigracja”
Drodzy Bracia i Siostry, umi∏owani Rodacy,

 1. Z Polonià ca∏ego Êwiata spotyka∏em 
si´ wiele razy: tu, w Rzymie, i w innych miej-
scach, ale takiego spotkania jak dzisiejsze jesz-
cze nie by∏o. Ma ono charakter wyjàtkowy. Ra-
zem zgromadzi∏a si´ Polonia, Polacy zamieszkali 
za granicà oraz przedstawiciele z kraju.

 2. Serdecznie witam i pozdrawiam 
wszystkich przyby∏ych ksi´˝y biskupów, witam 
bpa Kamiƒskiego. Moje s∏owo kieruj´ do pana 
prof. Andrzeja Stelmachowskiego, marsza∏ka 
Senatu a zarazem przewodniczàcego „Wspól-
noty Polskiej”, i dzi´kuj´ mu za przemówienie 
wprowadzajàce do dzisiejszego spotkania. Wi-
tam panów ambasadorów przy Stolicy Apo-
stolskiej i przy Kwirynale. Pozdrawiam panów 
prezesów organizacji polonijnych z panem in˝. 
Stanis∏awem Or∏owskim, przewodniczàcym 
Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Âwiata 
– i dzi´kuj´ za jego przejmujàce s∏owa – oraz 
wszystkich tu obecnych przedstawicieli, a przez 
was wszystkie Êrodowiska, które reprezentujecie.

 3. Powiedzia∏em na wst´pie, ˝e jest to 
spotkanie wyjàtkowe, gdy˝ jest wynikiem no-
wej sytuacji, w jakiej znalaz∏a si´ Polska, Europa  
i ca∏y Êwiat. Jest to spotkanie szczególne, bo zosta∏ 
nawiàzany pierwszy oficjalny kontakt z Polonià 
i Polakami ca∏ego Êwiata. Przypominajà mi si´ 

s∏owa, jakie wypowiedzia∏em do Polaków w Londynie w dniu 
30 maja 1982 r. Mówi∏em wówczas: „Nie mo˝na o was 
myÊleç, wychodzàc od poj´cia «emigracja» trzeba myÊleç, 
wychodzàc od rzeczywistoÊci «Ojczyzna». Ta wi´ê z ojczyznà 
by∏a i jest dla was si∏à duchowà, g∏´boko zakorzenionà w wa-
szych sercach, tradycjach, rodzinach, w kulturze. OpuÊciliÊcie 
t´ Ojczyzn´, ale nie przestaliÊcie byç Polskà, cz´Êcià szczególnà 
Polski. Bola∏a was jednak ta «fizyczna nieobecnoÊç»”. ByliÊcie 
w jakimÊ sensie poza Polskà.

Dzi´ki Bogu, jest to ju˝ przesz∏oÊç. Dzisiaj mo˝ecie 
powiedzieç, ˝e te wi´zy z Ojczyznà nabra∏y nowe-
go ˝ycia. Mo˝ecie ju˝ nawiàzaç oficjalny kontakt 

z krajem, i to rozwa˝aliÊcie, mi´dzy innymi, podczas 
waszych konferencji. Ju˝ nie b´dzie trzeba o was 
mówiç z bólem: „Polacy nieobecni fizycznie, nie 
majàcy racji”. I za to trzeba goràco podzi´kowaç 
Bogu, Panu historii, dziejów cz∏owieka i narodów. 
Dzisiaj znów odczuwaliÊcie bliskoÊç tej Ojczyzny.

 4. Dzisiaj sà wÊród nas obecni Polacy, delegaci  
Polaków zamieszka∏ych na Litwie, ̧ otwie, Bia∏orusi, Ukrainie, 
w Czechos∏owacji, na W´grzech i w Rumunii. Nie sà oni 
emigracjà, ale zechcieli uczestniczyç w tym spotkaniu Polonii  
i Polaków. Na ich obecnoÊç pragn´ zwróciç szczególnà  
uwag´. W wyniku przemian dokonujàcych si´ w tych krajach 
mogà oni po raz pierwszy braç udzia∏ w takim spotkaniu. Jest 
to moment wzruszajàcy dla mnie osobiÊcie i dla wszystkich 

Watykan, 29 paêdziernika 1990

nas tu obecnych. Kto by pomyÊla∏ o takiej mo˝liwoÊci jeszcze 
kilka lat temu? Do nich kieruj´ goràce s∏owa powitania, ciesz´ 
si´ wspólnie z nimi i razem z nimi dzi´kuj´ Bogu serdecznie za 
upragniony dar tego spotkania. Wasza historia nacechowana 
jest tragizmem. ZachowaliÊcie jednak wiar´ ojców. ¸àczy was 
tradycja wieloletniej, heroicznej walki o utrzymanie w∏asnej 
narodowoÊci. JesteÊcie bogaci doÊwiadczeniami lat walki 
o zachowanie i umocnienie swej to˝samoÊci. 

Nigdy nie zapomnieliÊcie o Ojczyênie dzi´ki 
waszemu przywiàzaniu do polskiej tradycji 

i legendarnemu wprost patriotyzmowi. 
Raduj´ si´ wi´c niezmiernie waszà radoÊcià, 

˝e mo˝ecie tu byç. Wspomnijmy na tym miejscu 
˝ywà wiar´ tych, którzy na te wartoÊci cierpieli 

i za nie ponieÊli Êmierç. 

 5. Jak widzimy, oblicze Europy zmieni∏o si´ nadal i nadal 
stopniowo ulega przekszta∏ceniom. JesteÊmy narodem, który ma swój 
szczególny wk∏ad w te przemiany. Nasze wysi∏ki nie posz∏y na marne  
i dzisiaj zbieramy ju˝ owoce, jak choçby to dzisiejsze wspólne spotka-
nie. Jednak˝e nowe sytuacje wymagajà nowych postaw, które rodzà 
si´ ze spokojnych przemyÊleƒ. WinniÊmy wzmacniaç naszà to˝samoÊç 
narodowà, nie wolno nam zapominaç, kim jesteÊmy i gdzie sà nasze 
korzenie. WinniÊmy czuç si´ zawsze jednà wspólnotà, niezale˝nie od 
tego, gdzie sà nasze domu i miejsca pracy. JesteÊmy odpowiedzialni 
za rozwój naszej kultury i nauki, ale nie mo˝emy te˝ zapomnieç, ˝e 
nale˝ymy do wielkiej wspólnoty narodów, ˝e korzystamy z ich do-
robku i osiàgni´ç. Inne narody te˝ chcà ubogacaç si´, czerpiàc z na-
szego skarbca. Mo˝emy byç dumni z tego, co mamy. Dlatego tam 
bardzo wa˝ne jest, by czuç si´ Polakiem, mieç ÊwiadomoÊç polskich 
korzeni, które si´gajà tysiàca lat, a czerpià swà si∏´ z chrzeÊcijaƒskiej 
wiary i europejskiej kultury. ÂwiadomoÊç tych zwiàzków, a zarazem 
ÊwiadomoÊç wartoÊci w∏asnej kultury pomogà nam w∏aÊciwie oceniç 
samych siebie i zwi´ksza poszanowanie kultury innych narodów. 
JesteÊmy odpowiedzialni za Polsk´, za to, co ona stanowi, za to, co 
od niej otrzymaliÊmy i otrzymujemy. [...] 

„Trzeba (…) abyÊmy odnajdywali swe 
w∏asne miejsce – miejsce z takim 

trudem bronione i wypracowane – 
poÊród wszystkich narodów, przede 

wszystkim europejskich. Musi byç do-
cenione twórcze znaczenie i trud na-

szych sprzeciwów. Musimy te˝ sami od 
siebie potwierdziç nasz wk∏ad w nowe 
ukszta∏towanie ˝ycia na naszym konty-
nencie. Musimy wypracowaç ten nowy 
kszta∏t ze wszystkimi, przede wszystkim 

z tymi, z którymi ∏àczy nas 
historyczne sàsiedztwo”.

 6. Dzi´kuj´ wam serdecznie za to spotka-
nie. Tak bardzo bym chcia∏, aby i ono przyczyni∏o si´ 
do umocnienia wi´zi z krajem, któremu na imi´ 
Polska. Niech ono nas wspólnie wzbogaci, niech 
s∏u˝y temu dobru wspólnemu, jakim jest nasza Oj-
czyzna, i ka˝dej wspólnocie ludzi, którzy czuj´ si´ 
z nià z∏àczeni wi´zami krwi, ka˝demu Polakowi  
i ka˝dej Polce, gdziekolwiek ˝yjà.
 Ojczyzna to nasza wspólna Matka, to nasz 
„wielki zbiorowy obowiàzek” (C. K. Norwid). JesteÊmy 
za nià odpowiedzialni.
 Wszystkich polecam Bogu w modlitwie 
i prosz´ Panià Jasnogórskà, aby opiekowa∏a si´ naszà 
Ojczyznà i wszystkimi Polakami w kraju i poza jego 
granicami. Bardzo prosz´ obecnych tu ksi´˝y bisku-
pów, aby wspólnie ze mnà udzielili b∏ogos∏awieƒstwa 
uczestnikom spotkania i ich rodzinom. Przedtem 
jeszcze pomodlimy si´ za naszà Ojczyzn´ i za zmar∏à 
uczestniczk´ tego spotkania, która wnios∏a w nie tak 
wielki wk∏ad. To tyle pragn´ powiedzieç, choç by∏oby 
wiele jeszcze refleksji i uczuç.
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Audiencja dla uczestników rzymskiego spotkania 

„Kraj – Emigracja”
Drodzy Bracia i Siostry, umi∏owani Rodacy,

 1. Z Polonià ca∏ego Êwiata spotyka∏em 
si´ wiele razy: tu, w Rzymie, i w innych miej-
scach, ale takiego spotkania jak dzisiejsze jesz-
cze nie by∏o. Ma ono charakter wyjàtkowy. Ra-
zem zgromadzi∏a si´ Polonia, Polacy zamieszkali 
za granicà oraz przedstawiciele z kraju.

 2. Serdecznie witam i pozdrawiam 
wszystkich przyby∏ych ksi´˝y biskupów, witam 
bpa Kamiƒskiego. Moje s∏owo kieruj´ do pana 
prof. Andrzeja Stelmachowskiego, marsza∏ka 
Senatu a zarazem przewodniczàcego „Wspól-
noty Polskiej”, i dzi´kuj´ mu za przemówienie 
wprowadzajàce do dzisiejszego spotkania. Wi-
tam panów ambasadorów przy Stolicy Apo-
stolskiej i przy Kwirynale. Pozdrawiam panów 
prezesów organizacji polonijnych z panem in˝. 
Stanis∏awem Or∏owskim, przewodniczàcym 
Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Âwiata 
– i dzi´kuj´ za jego przejmujàce s∏owa – oraz 
wszystkich tu obecnych przedstawicieli, a przez 
was wszystkie Êrodowiska, które reprezentujecie.

 3. Powiedzia∏em na wst´pie, ˝e jest to 
spotkanie wyjàtkowe, gdy˝ jest wynikiem no-
wej sytuacji, w jakiej znalaz∏a si´ Polska, Europa  
i ca∏y Êwiat. Jest to spotkanie szczególne, bo zosta∏ 
nawiàzany pierwszy oficjalny kontakt z Polonià 
i Polakami ca∏ego Êwiata. Przypominajà mi si´ 

s∏owa, jakie wypowiedzia∏em do Polaków w Londynie w dniu 
30 maja 1982 r. Mówi∏em wówczas: „Nie mo˝na o was 
myÊleç, wychodzàc od poj´cia «emigracja» trzeba myÊleç, 
wychodzàc od rzeczywistoÊci «Ojczyzna». Ta wi´ê z ojczyznà 
by∏a i jest dla was si∏à duchowà, g∏´boko zakorzenionà w wa-
szych sercach, tradycjach, rodzinach, w kulturze. OpuÊciliÊcie 
t´ Ojczyzn´, ale nie przestaliÊcie byç Polskà, cz´Êcià szczególnà 
Polski. Bola∏a was jednak ta «fizyczna nieobecnoÊç»”. ByliÊcie 
w jakimÊ sensie poza Polskà.

Dzi´ki Bogu, jest to ju˝ przesz∏oÊç. Dzisiaj mo˝ecie 
powiedzieç, ˝e te wi´zy z Ojczyznà nabra∏y nowe-
go ˝ycia. Mo˝ecie ju˝ nawiàzaç oficjalny kontakt 

z krajem, i to rozwa˝aliÊcie, mi´dzy innymi, podczas 
waszych konferencji. Ju˝ nie b´dzie trzeba o was 
mówiç z bólem: „Polacy nieobecni fizycznie, nie 
majàcy racji”. I za to trzeba goràco podzi´kowaç 
Bogu, Panu historii, dziejów cz∏owieka i narodów. 
Dzisiaj znów odczuwaliÊcie bliskoÊç tej Ojczyzny.

 4. Dzisiaj sà wÊród nas obecni Polacy, delegaci  
Polaków zamieszka∏ych na Litwie, ̧ otwie, Bia∏orusi, Ukrainie, 
w Czechos∏owacji, na W´grzech i w Rumunii. Nie sà oni 
emigracjà, ale zechcieli uczestniczyç w tym spotkaniu Polonii  
i Polaków. Na ich obecnoÊç pragn´ zwróciç szczególnà  
uwag´. W wyniku przemian dokonujàcych si´ w tych krajach 
mogà oni po raz pierwszy braç udzia∏ w takim spotkaniu. Jest 
to moment wzruszajàcy dla mnie osobiÊcie i dla wszystkich 

Watykan, 29 paêdziernika 1990

nas tu obecnych. Kto by pomyÊla∏ o takiej mo˝liwoÊci jeszcze 
kilka lat temu? Do nich kieruj´ goràce s∏owa powitania, ciesz´ 
si´ wspólnie z nimi i razem z nimi dzi´kuj´ Bogu serdecznie za 
upragniony dar tego spotkania. Wasza historia nacechowana 
jest tragizmem. ZachowaliÊcie jednak wiar´ ojców. ¸àczy was 
tradycja wieloletniej, heroicznej walki o utrzymanie w∏asnej 
narodowoÊci. JesteÊcie bogaci doÊwiadczeniami lat walki 
o zachowanie i umocnienie swej to˝samoÊci. 

Nigdy nie zapomnieliÊcie o Ojczyênie dzi´ki 
waszemu przywiàzaniu do polskiej tradycji 

i legendarnemu wprost patriotyzmowi. 
Raduj´ si´ wi´c niezmiernie waszà radoÊcià, 

˝e mo˝ecie tu byç. Wspomnijmy na tym miejscu 
˝ywà wiar´ tych, którzy na te wartoÊci cierpieli 

i za nie ponieÊli Êmierç. 

 5. Jak widzimy, oblicze Europy zmieni∏o si´ nadal i nadal 
stopniowo ulega przekszta∏ceniom. JesteÊmy narodem, który ma swój 
szczególny wk∏ad w te przemiany. Nasze wysi∏ki nie posz∏y na marne  
i dzisiaj zbieramy ju˝ owoce, jak choçby to dzisiejsze wspólne spotka-
nie. Jednak˝e nowe sytuacje wymagajà nowych postaw, które rodzà 
si´ ze spokojnych przemyÊleƒ. WinniÊmy wzmacniaç naszà to˝samoÊç 
narodowà, nie wolno nam zapominaç, kim jesteÊmy i gdzie sà nasze 
korzenie. WinniÊmy czuç si´ zawsze jednà wspólnotà, niezale˝nie od 
tego, gdzie sà nasze domu i miejsca pracy. JesteÊmy odpowiedzialni 
za rozwój naszej kultury i nauki, ale nie mo˝emy te˝ zapomnieç, ˝e 
nale˝ymy do wielkiej wspólnoty narodów, ˝e korzystamy z ich do-
robku i osiàgni´ç. Inne narody te˝ chcà ubogacaç si´, czerpiàc z na-
szego skarbca. Mo˝emy byç dumni z tego, co mamy. Dlatego tam 
bardzo wa˝ne jest, by czuç si´ Polakiem, mieç ÊwiadomoÊç polskich 
korzeni, które si´gajà tysiàca lat, a czerpià swà si∏´ z chrzeÊcijaƒskiej 
wiary i europejskiej kultury. ÂwiadomoÊç tych zwiàzków, a zarazem 
ÊwiadomoÊç wartoÊci w∏asnej kultury pomogà nam w∏aÊciwie oceniç 
samych siebie i zwi´ksza poszanowanie kultury innych narodów. 
JesteÊmy odpowiedzialni za Polsk´, za to, co ona stanowi, za to, co 
od niej otrzymaliÊmy i otrzymujemy. [...] 

„Trzeba (…) abyÊmy odnajdywali swe 
w∏asne miejsce – miejsce z takim 

trudem bronione i wypracowane – 
poÊród wszystkich narodów, przede 

wszystkim europejskich. Musi byç do-
cenione twórcze znaczenie i trud na-

szych sprzeciwów. Musimy te˝ sami od 
siebie potwierdziç nasz wk∏ad w nowe 
ukszta∏towanie ˝ycia na naszym konty-
nencie. Musimy wypracowaç ten nowy 
kszta∏t ze wszystkimi, przede wszystkim 

z tymi, z którymi ∏àczy nas 
historyczne sàsiedztwo”.

 6. Dzi´kuj´ wam serdecznie za to spotka-
nie. Tak bardzo bym chcia∏, aby i ono przyczyni∏o si´ 
do umocnienia wi´zi z krajem, któremu na imi´ 
Polska. Niech ono nas wspólnie wzbogaci, niech 
s∏u˝y temu dobru wspólnemu, jakim jest nasza Oj-
czyzna, i ka˝dej wspólnocie ludzi, którzy czuj´ si´ 
z nià z∏àczeni wi´zami krwi, ka˝demu Polakowi  
i ka˝dej Polce, gdziekolwiek ˝yjà.
 Ojczyzna to nasza wspólna Matka, to nasz 
„wielki zbiorowy obowiàzek” (C. K. Norwid). JesteÊmy 
za nià odpowiedzialni.
 Wszystkich polecam Bogu w modlitwie 
i prosz´ Panià Jasnogórskà, aby opiekowa∏a si´ naszà 
Ojczyznà i wszystkimi Polakami w kraju i poza jego 
granicami. Bardzo prosz´ obecnych tu ksi´˝y bisku-
pów, aby wspólnie ze mnà udzielili b∏ogos∏awieƒstwa 
uczestnikom spotkania i ich rodzinom. Przedtem 
jeszcze pomodlimy si´ za naszà Ojczyzn´ i za zmar∏à 
uczestniczk´ tego spotkania, która wnios∏a w nie tak 
wielki wk∏ad. To tyle pragn´ powiedzieç, choç by∏oby 
wiele jeszcze refleksji i uczuç.

„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 11 (1990), 
nr 10-11, s. 1, 18

WSPÓLNOTA POLSKA 1/2011

1918

Zdj´cie: L’Osserrature Romano



wyrastajà, a tak˝e Êwiadectwo ˝ywej nadziei, która 
w owej uniwersalnej jednoÊci pozwala wnosiç swój 
w∏asny wk∏ad i zachowaç to, co najwa˝niejsze. To 
szczególna odpowiedzialnoÊç – jak mówi∏ do Pola-
ków w Australii Jan Pawe∏ II

– owa podwójna odpowiedzialnoÊç: 
odpowiedzialnoÊç za to, z czego wy-
rastamy, za to, w czym tkwià nasze 
korzenie, nasza to˝samoÊç, a tak˝e 

odpowiedzialnoÊç za to, w co si´ wrasta, 
co si´ tworzy, za naszà nowà ojczyzn´.

W pewnym sensie ta, wskazana wówczas przez 
Jana Paw∏a II Polakom w dalekiej Australii, po-
dwójna odpowiedzialnoÊç za to, z czego si´ wyrasta 
i ku czemu si´ zmierza, a wi´c i w to, w co z cza-
sem si´ wrasta, charakteryzuje tak˝e duchowe ̋ ycie 
naszych Rodaków, a co za tym idzie domaga si´ 
tak˝e odpowiedniej duszpasterskiej pomocy i od-
powiedzi. W KoÊciele, wielkiej rodzinie ludów i na-
rodów, jest bowiem miejsce na w∏asnà duchowà 
to˝samoÊç i na wzajemne ubogacenie i wzmoc-
nienie wyznawanà wiarà. JeÊli – jak przypomina 
nam KoÊció∏  – dzieje migrantów sà prowokacjà 
dla wiary i mi∏oÊci wierzàcych (por. Instrukcja 
Erga migrantes caritas Christi),  to jednoczeÊnie 

rodzà zobowiàzanie pod adresem KoÊcio∏a kraju 
przyjmujàcego, zgodnie z którym nale˝y dopomóc 
wiernym autentycznie prze˝ywaç ich wiar´ w dzi-
siejszym nowym kontekÊcie wielokulturowym i plu-
ralistycznym.

 To zobowiàzanie le˝y u podstaw duszpasterskiej
troski o emigrantów.

 Kiedy bowiem grupy imigrantów sà 
szczególnie liczne i jednorodne 

– podkreÊla wspomniany dokument watykaƒski 

– nale˝y zach´caç ich do podtrzymywania 
swej specyficznej tradycji katolickiej 

(por. Instrukcja Erga migrantes…).

Spotkanie Polonii w Rzymie z okazji beatyfikacji Czcigodnego S∏ugi 
Bo˝ego Jana Paw∏a II, pozwala nam niewàtpliwie si´gaç w przesz∏oÊç 
i jednoczeÊnie patrzeç w przysz∏oÊç. Perspektywy tego spojrzenia 
zakreÊla tak˝e samo miejsce, Rzym, Wieczne Miasto, Stolica KoÊcio∏a 
Katolickiego. To tutaj, przesz∏o pó∏ roku po swoim wyborze na Stolic´ 
Piotrowà, Jan Pawe∏ II, przemawiajàc do polonijnych pielgrzymów, 
m.in. powiedzia∏: 

KoÊció∏ jest wielkà rodzinà ludów i narodów, z których 
ka˝dy we w∏aÊciwym czasie wniós∏ domjego wspólno-
ty swoje w∏asne Êwiadectwo i zaznaczy∏ uczestnictwo 

w uniwersalnej jednoÊci w∏asnym darem. Polacy ˝yjàcy 
na emigracji niewàtpliwie wnosili i nadal wnoszà do 

KoÊcio∏a swoje w∏asne Êwiadectwo.

Jest to Êwiadectwo ich wiary, przywiàzania do Boga i do KoÊcio∏a, 
Êwiadectwo mi∏oÊci, tak˝e do tej ziemi i tych korzeni, z których 

Bp Wojciech Polak
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji
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Uważał się za polskiego 
pielgrzyma…

Fragmenty rozmowy  przeprowadzonej dla KAI z abp. Szczepanem Weso∏ym

- Po raz pierwszy spotkaliÊcie si´ z arcy-
biskupem Karolem Wojty∏à na Soborze 
Watykaƒskim II…

Abp Szczepan Weso∏y: Pracowa∏em w biurze praso-
wym. RobiliÊmy streszczenia wypowiedzi Ojców Sobo-
ru w Auli Soborowej. Po przemówieniu abp Wojty∏y, 
które by∏o filozoficzno-teologiczne, podszed∏em do 
niego i prosi∏em, aby przygotowa∏ jego streszczenie 
w j´zyku polskim. Ks. Arcybiskup zrobi∏ to i przyniós∏ 
mi streszczenie do sto∏u, gdzie siedzieliÊmy, jako cz´Êç 
Sekretariatu Soboru.

- Jak biskup Wojty∏a by∏ odbierany pod-
czas Soboru?

S.W.: ByliÊmy bardzo zaabsorbowani pracà w biurze 
prasowym stàd mia∏em niewiele kontaktów z uczest-
nikami obrad, ale w opinii wielu, w tym o. Henri 
de Lubaca, Wojty∏a by∏ dobrym teologiem. Dlatego 
zosta∏ w∏àczony do komisji opracowujàcej soborowà 
konstytucj´ duszpasterskà „Gaudium et spes”. Przypo-
mnijmy, ˝e ju˝ podczas pierwszej sesji Ojcowie soboru 
uchwalili, ˝e Sobór ma si´ zwróciç z przes∏aniem do 
Êwiata. Po ró˝nych d∏ugich dyskusjach, z tego pierwot-
nego zamiaru przes∏ania do Êwiata powsta∏a w∏aÊnie
Konstytucja Duszpasterska „Gaudium et spes”. 
Pracujàc w komisji abp Wojty∏a bardzo cz´sto 
przyje˝d˝a∏ do Rzymu i wtedy spotykaliÊmy si´.

- Sprawy Polonii le˝a∏y kardyna∏owi  
Wojtyle, a póêniej Janowi Paw∏owi II na 
sercu?

S.W.: Bardzo interesowa∏ si´ zachowaniem kul-
tury i j´zyka polskiego przez Polaków za granicà. 
Zajmowa∏y go m.in. losy Polskiego Seminarium Du-
chownego w Orchard Lake w USA. Cz´sto sam pisa∏ 
dla nas relacje z pobytów w oÊrodkach polonijnych. 
KiedyÊ po spotkaniu na którym wystàpi∏y polonijne 
zespo∏y ludowe powiedzia∏: „MyÊla∏em, ˝e kultur´ 
przekazuje si´ przede wszystkim w j´zyku, ale teraz 
widz´, ˝e tak˝e w nogach”. RzeczywiÊcie tamtejsza 
m∏odzie˝ Êwietnie taƒczy∏a.

- Jest 16 paêdziernika 1978 r. Jak Ksiàdz Arcybiskup 
przyjmuje wybór kardyna∏a Wojty∏y na papie˝a?

S.W.: Nie oglàda∏em telewizji, ale powiedzia∏em siostrom, aby 
zawo∏a∏y mnie, gdy nad Kaplicà Sykstyƒskà uka˝e si´ bia∏y dym.
PomyÊla∏em, ˝e od tego momentu musi minàç co najmniej pó∏ go-
dziny i wtedy spokojnie dojd´ na Plac Êw. Piotra. Po ukazaniu si´ 
bia∏ego dymu szybko uda∏em si´ w kierunku Watykanu. Plac zaczà∏ si´ 
zape∏niaç. Po d∏u˝szej chwili ukaza∏ si´ w loggi Bazyliki kard. Wojty∏a 
jako Jan Pawe∏ II. Wybuch∏ entuzjazm. Dwa dni póêniej zaprosi∏ mnie 
na spotkanie, podczas którego poprosi∏ o pomoc w zorganizowaniu 
obiadu z polskimi biskupami po mszy Êw. inaugurujàcej pontyfikat 
– 22 paêdziernika. Powiedzia∏: „Niech ksiàdz biskup coÊ wymyÊli”. 
Obiad odby∏ si´ w Domu Êw. Marty w Watykanie.

- Jak teraz, z dystansu przedstawia si´ Ksi´dzu Arcybi-
skupowi osoba papie˝a Wojty∏y?

S.W.: Na pewno by∏ cz∏owiekiem modlitwy. Widzia∏em to podczas 
naszych wspólnych podró˝y. Czasami mnie to denerwowa∏o –
zaje˝d˝amy samochodem pod Êwiàtyni´, ludzie czekajà, chcà go 
przywitaç, a on nie wychodzi, bo jeszcze odmawia brewiarz…Nieraz 
musia∏em go prawie si∏à wypychaç z samochodu. Kiedy zatapia∏ si´ 
w modlitwie, to nie widzia∏ innych. Gdy zaje˝d˝aliÊmy do jakiegoÊ 
miejsca, to jednym z pierwszych pytaƒ by∏o: „czy jest tu jakaÊ kapli-
ca?” Mia∏ niezwykle rozwini´te ˝ycie duchowe. Ponadto wyró˝nia∏ si´
wybitnym intelektem, czego dowodem jest choçby jego dzie∏o „Oso-
ba i czyn”. Bardzo cieszy∏o go duchowe i religijne zaanga˝owanie 
m∏odzie˝y. Dwa lata przed konklawe przywozi∏em go z lotniska do 
Kolegium Polskiego i pami´tam, z jakim entuzjazmem mówi∏ o spo-
tkaniu z m∏odzie˝à oazowà, na które przyby∏o 40 tys. osób. By∏ nie 
tylko teoretykiem, ale mia∏ bardzo dobry kontakt z ludêmi.

- Jednym z ulubionych miejsc papie˝a Wojty∏y by∏o sank-
tuarium maryjne na Mentorelli. Dlaczego to miejsce by∏o 
tak dla niego wa˝ne?

S.W.: Jako kardyna∏ Wojty∏a mia∏ problemy zdrowotne i lekarz zaleci∏ 
mu d∏ugie spacery na Êwie˝ym powietrzu. On nawet zapisywa∏, jaki 
czas spacerowa∏. Mentorella to bardzo spokojne miejsce, po∏o˝one 
blisko Rzymu w górach. W ciàgu tygodnia tam prawie nikogo nie ma. 
Papie˝ lubi∏ spacery i mo˝liwoÊç spokojnej modlitwy – dlatego tam 
jeêdzi∏. Bardzo lubi∏ te˝ Castel Gandolfo. OdwiedziliÊmy go, kiedy po 
raz pierwszy sp´dza∏ wakacje w letniej rezydencji. Wtedy powiedzia∏ 
nam, ˝e jednà z jego lektur sà „Ksi´gi pielgrzymstwa polskiego” Ada-
ma Mickiewicza. To pokazuje jak bardzo ˝y∏ Polskà. Sam te˝ uwa˝a∏ 
siebie za polskiego pielgrzyma. I uwa˝a∏, ̋ e jego wybór na papie˝a jest 
wyniesieniem polskiego narodu. Ca∏y czas podkreÊla∏: „Ja – papie˝, 
biskup Rzymu, syn narodu polskiego” i w tym manifestowa∏ swój pa-
triotyzm. W Polsce chyba nie do koƒca si´ to rozumie.

Wspólne dziedzictwo 
i wspólna przyszłość

Zdj´cie: Marek Kudelski, KAI

Zdj´cie: Marcin Mczur, KAI



wyrastajà, a tak˝e Êwiadectwo ˝ywej nadziei, która 
w owej uniwersalnej jednoÊci pozwala wnosiç swój 
w∏asny wk∏ad i zachowaç to, co najwa˝niejsze. To 
szczególna odpowiedzialnoÊç – jak mówi∏ do Pola-
ków w Australii Jan Pawe∏ II

– owa podwójna odpowiedzialnoÊç: 
odpowiedzialnoÊç za to, z czego wy-
rastamy, za to, w czym tkwià nasze 
korzenie, nasza to˝samoÊç, a tak˝e 

odpowiedzialnoÊç za to, w co si´ wrasta, 
co si´ tworzy, za naszà nowà ojczyzn´.

W pewnym sensie ta, wskazana wówczas przez 
Jana Paw∏a II Polakom w dalekiej Australii, po-
dwójna odpowiedzialnoÊç za to, z czego si´ wyrasta 
i ku czemu si´ zmierza, a wi´c i w to, w co z cza-
sem si´ wrasta, charakteryzuje tak˝e duchowe ̋ ycie 
naszych Rodaków, a co za tym idzie domaga si´ 
tak˝e odpowiedniej duszpasterskiej pomocy i od-
powiedzi. W KoÊciele, wielkiej rodzinie ludów i na-
rodów, jest bowiem miejsce na w∏asnà duchowà 
to˝samoÊç i na wzajemne ubogacenie i wzmoc-
nienie wyznawanà wiarà. JeÊli – jak przypomina 
nam KoÊció∏  – dzieje migrantów sà prowokacjà 
dla wiary i mi∏oÊci wierzàcych (por. Instrukcja 
Erga migrantes caritas Christi),  to jednoczeÊnie 

rodzà zobowiàzanie pod adresem KoÊcio∏a kraju 
przyjmujàcego, zgodnie z którym nale˝y dopomóc 
wiernym autentycznie prze˝ywaç ich wiar´ w dzi-
siejszym nowym kontekÊcie wielokulturowym i plu-
ralistycznym.

 To zobowiàzanie le˝y u podstaw duszpasterskiej
troski o emigrantów.

 Kiedy bowiem grupy imigrantów sà 
szczególnie liczne i jednorodne 

– podkreÊla wspomniany dokument watykaƒski 

– nale˝y zach´caç ich do podtrzymywania 
swej specyficznej tradycji katolickiej 

(por. Instrukcja Erga migrantes…).

Spotkanie Polonii w Rzymie z okazji beatyfikacji Czcigodnego S∏ugi 
Bo˝ego Jana Paw∏a II, pozwala nam niewàtpliwie si´gaç w przesz∏oÊç 
i jednoczeÊnie patrzeç w przysz∏oÊç. Perspektywy tego spojrzenia 
zakreÊla tak˝e samo miejsce, Rzym, Wieczne Miasto, Stolica KoÊcio∏a 
Katolickiego. To tutaj, przesz∏o pó∏ roku po swoim wyborze na Stolic´ 
Piotrowà, Jan Pawe∏ II, przemawiajàc do polonijnych pielgrzymów, 
m.in. powiedzia∏: 

KoÊció∏ jest wielkà rodzinà ludów i narodów, z których 
ka˝dy we w∏aÊciwym czasie wniós∏ domjego wspólno-
ty swoje w∏asne Êwiadectwo i zaznaczy∏ uczestnictwo 

w uniwersalnej jednoÊci w∏asnym darem. Polacy ˝yjàcy 
na emigracji niewàtpliwie wnosili i nadal wnoszà do 

KoÊcio∏a swoje w∏asne Êwiadectwo.

Jest to Êwiadectwo ich wiary, przywiàzania do Boga i do KoÊcio∏a, 
Êwiadectwo mi∏oÊci, tak˝e do tej ziemi i tych korzeni, z których 

Bp Wojciech Polak
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji
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Uważał się za polskiego 
pielgrzyma…

Fragmenty rozmowy  przeprowadzonej dla KAI z abp. Szczepanem Weso∏ym

- Po raz pierwszy spotkaliÊcie si´ z arcy-
biskupem Karolem Wojty∏à na Soborze 
Watykaƒskim II…

Abp Szczepan Weso∏y: Pracowa∏em w biurze praso-
wym. RobiliÊmy streszczenia wypowiedzi Ojców Sobo-
ru w Auli Soborowej. Po przemówieniu abp Wojty∏y, 
które by∏o filozoficzno-teologiczne, podszed∏em do 
niego i prosi∏em, aby przygotowa∏ jego streszczenie 
w j´zyku polskim. Ks. Arcybiskup zrobi∏ to i przyniós∏ 
mi streszczenie do sto∏u, gdzie siedzieliÊmy, jako cz´Êç 
Sekretariatu Soboru.

- Jak biskup Wojty∏a by∏ odbierany pod-
czas Soboru?

S.W.: ByliÊmy bardzo zaabsorbowani pracà w biurze 
prasowym stàd mia∏em niewiele kontaktów z uczest-
nikami obrad, ale w opinii wielu, w tym o. Henri 
de Lubaca, Wojty∏a by∏ dobrym teologiem. Dlatego 
zosta∏ w∏àczony do komisji opracowujàcej soborowà 
konstytucj´ duszpasterskà „Gaudium et spes”. Przypo-
mnijmy, ˝e ju˝ podczas pierwszej sesji Ojcowie soboru 
uchwalili, ˝e Sobór ma si´ zwróciç z przes∏aniem do 
Êwiata. Po ró˝nych d∏ugich dyskusjach, z tego pierwot-
nego zamiaru przes∏ania do Êwiata powsta∏a w∏aÊnie
Konstytucja Duszpasterska „Gaudium et spes”. 
Pracujàc w komisji abp Wojty∏a bardzo cz´sto 
przyje˝d˝a∏ do Rzymu i wtedy spotykaliÊmy si´.

- Sprawy Polonii le˝a∏y kardyna∏owi  
Wojtyle, a póêniej Janowi Paw∏owi II na 
sercu?

S.W.: Bardzo interesowa∏ si´ zachowaniem kul-
tury i j´zyka polskiego przez Polaków za granicà. 
Zajmowa∏y go m.in. losy Polskiego Seminarium Du-
chownego w Orchard Lake w USA. Cz´sto sam pisa∏ 
dla nas relacje z pobytów w oÊrodkach polonijnych. 
KiedyÊ po spotkaniu na którym wystàpi∏y polonijne 
zespo∏y ludowe powiedzia∏: „MyÊla∏em, ˝e kultur´ 
przekazuje si´ przede wszystkim w j´zyku, ale teraz 
widz´, ˝e tak˝e w nogach”. RzeczywiÊcie tamtejsza 
m∏odzie˝ Êwietnie taƒczy∏a.

- Jest 16 paêdziernika 1978 r. Jak Ksiàdz Arcybiskup 
przyjmuje wybór kardyna∏a Wojty∏y na papie˝a?

S.W.: Nie oglàda∏em telewizji, ale powiedzia∏em siostrom, aby 
zawo∏a∏y mnie, gdy nad Kaplicà Sykstyƒskà uka˝e si´ bia∏y dym.
PomyÊla∏em, ˝e od tego momentu musi minàç co najmniej pó∏ go-
dziny i wtedy spokojnie dojd´ na Plac Êw. Piotra. Po ukazaniu si´ 
bia∏ego dymu szybko uda∏em si´ w kierunku Watykanu. Plac zaczà∏ si´ 
zape∏niaç. Po d∏u˝szej chwili ukaza∏ si´ w loggi Bazyliki kard. Wojty∏a 
jako Jan Pawe∏ II. Wybuch∏ entuzjazm. Dwa dni póêniej zaprosi∏ mnie 
na spotkanie, podczas którego poprosi∏ o pomoc w zorganizowaniu 
obiadu z polskimi biskupami po mszy Êw. inaugurujàcej pontyfikat 
– 22 paêdziernika. Powiedzia∏: „Niech ksiàdz biskup coÊ wymyÊli”. 
Obiad odby∏ si´ w Domu Êw. Marty w Watykanie.

- Jak teraz, z dystansu przedstawia si´ Ksi´dzu Arcybi-
skupowi osoba papie˝a Wojty∏y?

S.W.: Na pewno by∏ cz∏owiekiem modlitwy. Widzia∏em to podczas 
naszych wspólnych podró˝y. Czasami mnie to denerwowa∏o –
zaje˝d˝amy samochodem pod Êwiàtyni´, ludzie czekajà, chcà go 
przywitaç, a on nie wychodzi, bo jeszcze odmawia brewiarz…Nieraz 
musia∏em go prawie si∏à wypychaç z samochodu. Kiedy zatapia∏ si´ 
w modlitwie, to nie widzia∏ innych. Gdy zaje˝d˝aliÊmy do jakiegoÊ 
miejsca, to jednym z pierwszych pytaƒ by∏o: „czy jest tu jakaÊ kapli-
ca?” Mia∏ niezwykle rozwini´te ˝ycie duchowe. Ponadto wyró˝nia∏ si´
wybitnym intelektem, czego dowodem jest choçby jego dzie∏o „Oso-
ba i czyn”. Bardzo cieszy∏o go duchowe i religijne zaanga˝owanie 
m∏odzie˝y. Dwa lata przed konklawe przywozi∏em go z lotniska do 
Kolegium Polskiego i pami´tam, z jakim entuzjazmem mówi∏ o spo-
tkaniu z m∏odzie˝à oazowà, na które przyby∏o 40 tys. osób. By∏ nie 
tylko teoretykiem, ale mia∏ bardzo dobry kontakt z ludêmi.

- Jednym z ulubionych miejsc papie˝a Wojty∏y by∏o sank-
tuarium maryjne na Mentorelli. Dlaczego to miejsce by∏o 
tak dla niego wa˝ne?

S.W.: Jako kardyna∏ Wojty∏a mia∏ problemy zdrowotne i lekarz zaleci∏ 
mu d∏ugie spacery na Êwie˝ym powietrzu. On nawet zapisywa∏, jaki 
czas spacerowa∏. Mentorella to bardzo spokojne miejsce, po∏o˝one 
blisko Rzymu w górach. W ciàgu tygodnia tam prawie nikogo nie ma. 
Papie˝ lubi∏ spacery i mo˝liwoÊç spokojnej modlitwy – dlatego tam 
jeêdzi∏. Bardzo lubi∏ te˝ Castel Gandolfo. OdwiedziliÊmy go, kiedy po 
raz pierwszy sp´dza∏ wakacje w letniej rezydencji. Wtedy powiedzia∏ 
nam, ˝e jednà z jego lektur sà „Ksi´gi pielgrzymstwa polskiego” Ada-
ma Mickiewicza. To pokazuje jak bardzo ˝y∏ Polskà. Sam te˝ uwa˝a∏ 
siebie za polskiego pielgrzyma. I uwa˝a∏, ̋ e jego wybór na papie˝a jest 
wyniesieniem polskiego narodu. Ca∏y czas podkreÊla∏: „Ja – papie˝, 
biskup Rzymu, syn narodu polskiego” i w tym manifestowa∏ swój pa-
triotyzm. W Polsce chyba nie do koƒca si´ to rozumie.

Wspólne dziedzictwo 
i wspólna przyszłość

Zdj´cie: Marek Kudelski, KAI

Zdj´cie: Marcin Mczur, KAI



Ta w∏aÊnie zach´ta le˝y u fundamentów duszpaster-
stwa polonijnego. Nie jest i nie mo˝e byç ono nigdy 
oderwane od duszpasterskiej troski KoÊcio∏ów lo-
kalnych, w których ˝yjà nasi Rodacy. Z drugiej zaÊ 
strony, mo˝e i powinno korzystaç z w∏asnej trady-
cji j´zykowej, kulturowej i duchowej. Zasadniczà, 
wspó∏czesnà inspiracjà, ciàgle aktualnà dla naszego 
duszpasterskiego namys∏u i dzia∏ania, sà s∏owa wy-
powiedziane przez Ojca Âwi´tego Benedykta XVI 
w Archikatedrze Warszawskiej na spotkaniu z pol-
skim duchowieƒstwem: 

Dzisiaj KoÊció∏ polski stoi przed wielkim 
wyzwaniem, jakim jest duszpasterska troska 

o wiernych, którzy opuÊcili Polsk´. Plaga 
bezrobocia zmusza wiele osób do wyjazdu 

za granic´. Jest to zjawisko o ogromnej 
skali. Gdy rodziny sà przez to rozdzielo-

ne, gdy rwa si´ wi´zy spo∏eczne, KoÊció∏ nie mo˝e byç 
oboj´tny. Trzeba, aby wyje˝d˝ajàcym towarzyszyli kap∏ani, 
którzy w ∏àcznoÊci z lokalnymi KoÊcio∏ami podejmà prac´ 

duszpasterskà wÊród emigracji.

Historia opieki duszpasterskiej nad polskimi emigrantami zwiàzana 
jest oczywiÊcie z kolejnymi, historycznymi falami emigracji. W swo-
im opracowaniu tego zagadnienia, jakie przedstawia nam w ksià˝ce 
„W s∏u˝bie emigracji” ksiàdz arcybiskup Szczepan Weso∏y, wieloletni 
delegat Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji, wspomniany 
Autor zauwa˝a, 

˝e patrzàc na rozwój duszpasterstwa
emigracyjnego w ostatnim stuleciu mo˝emy rozró˝niç 
kilka odr´bnych okresów formowania si´ tego duszpa-
sterstwa. Sà one w∏aÊciwie zale˝ne – wskazuje Ksiàdz 

Arcybiskup – od warunków, w których trzeba by∏o dusz-
pasterstwo to organizowaç.

nijnego (zgodnie z instrukcjà Erga migrantes caritas Christi), a tak˝e poprzez kontakt z miejscowym KoÊcio∏em, który – zgodnie z normami 
duszpasterstwa emigracji – jest pierwszym podmiotem troski o emigrantów znajdujàcych si´ na terenie danej diecezji. Ca∏y KoÊció∏ kraju 
przyjmujàcego powinien czuç si´ zainteresowany i zmobilizowany w stosunku do emigrantów. To bowiem szczególne doÊwiadczenie – 
emigracja - jest te˝ szansà na to, aby zachowujàc swojà w∏asnà to˝samoÊç, otworzyç swoje serce na prawd´ o powszechnoÊci KoÊcio∏a. 
Bardziej wi´c ni˝ o same struktury duszpasterskiej troski, chodzi w pierwszym rz´dzie zawsze o kszta∏towanie pewnej kultury przyj´cia 
i odpowiedzialnoÊç za wychowywanie wiernych do przyjmowania takiej w∏aÊnie postawy. Wtedy dopiero uniknie si´ zarówno niebezpieczne-
go wykorzenienia – nazywanego przez Jana Paw∏a II – groênà chorobà spo∏ecznà, jak i równie niebezpiecznej izolacji. Wspólne dziedzictwo 
wiary motywuje bowiem zawsze do odwa˝nego tworzenia wspólnej przysz∏oÊci.

I tak, w porzàdku chronologicznym:

1.  Prze∏om XIX i XX wieku – fala emigrantów z ziem polskich do Stanów Zjednoczonych – i duszpasterska odpowiedê KoÊcio∏a – tworzenie 
tzw. parafii personalnych (narodowoÊciowych czy etnicznych).

2.  Emigracja polska poczàtku XX wieku w Europie (Belgia, Niemcy, a szczególnie Francja) – w wi´kszoÊci zatrudniana w kopalniach, które – 
równie˝ na ̋ àdania samych emigrantów – nie tylko utrzymywa∏y kap∏anów polskich u∏atwiajàc im duszpasterzowanie, ale tak˝e w niektórych 
koloniach kopalnie budowa∏y nawet koÊcio∏y dla Polonii.

3.  W 1921 roku Episkopat Polski postanowi∏, aby sprawy duszpasterstwa emigracyjnego przejà∏ ówczesny Prymas Polski kard. Edmund Dalbor 
i jego nast´pcy na Stolicy Prymasowskiej.

4.  W 1926 roku Prymasem Polski zostaje kard. August Hlond rozpoczyna systematyczne tworzenia duszpasterskiej opieki dla, który polskich 
emigrantów. Z Jego inicjatywy powstaje w 1928 roku Komisja Episkopatu dla Spraw Duszpasterstwa Emigracyjnego, przy Sekretariacie 
Prymasa Polski powstaje Centrala Duszpasterstwa Emigracyjnego, w poszczególnych stolicach Europy powstajà tzw. Rektoraty Misji Pol-
skich, a sam Ksiàdz Prymas otrzymuje ze Stolicy Apostolskiej w 1931 roku nominacj´ na Protektora Emigracji Polskiej). Oprócz tego Ksiàdz 
Kardyna∏ Hlond 8 wrzeÊnia 1932 roku zak∏ada specjalne zgromadzenie Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, a potem tak˝e 
– ju˝ po Êmierci Ksi´dza Prymasa – wspó∏za∏o˝yciel Chrystusowców S∏uga Bo˝y Ksiàdz Ignacy Posadzy tworzy Zgromadzenie Sióstr Misjo-
narek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które zostaje zatwierdzone 21 listopada 1959 roku. OczywiÊcie, oba zgromadzenia tworzone 
w Wielkopolsce, w Poznaniu, najpierw na prawie diecezjalnym, a potem papieskim.

5.  Zupe∏nie odmienna sytuacja duszpasterstwa emigracji powstaje po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej. Watykaƒska Kongregacja dla Spraw 
Nadzwyczajnych, ju˝ w lutym 1945 roku, na skutek wiadomoÊci o pozbawieniu wolnoÊci Ksi´dza Prymasa Hlonda, poleci∏a organizowa-
nie opieki nad uchodêcami ksi´dzu biskupowi Józefowi Gawlinie. W czerwcu 1945 roku zosta∏ On nawet ordynariuszem personalnym 
na Niemcy dla tych Polaków, którzy z powodu wojny nap∏yn´li na te tereny. Po Êmierci Ksi´dza Prymasa Hlonda, w zwiàzku z zaistnia∏à 
sytuacjà w Polsce i trudnoÊciami powodowanymi przez w∏adze komunistyczne wobec nowego Prymasa Polski ksi´dza kardyna∏a Stefa-
na Wyszyƒskiego, Stolica Apostolska, w styczniu 1949 roku, nadaje urzàd Protektora Polonii ksi´dzu arcybiskupowi Józefowi Gawlinie, 
zaznaczajàc, ˝e b´dzie to tak d∏ugo, dopóki b´dà trwa∏y istniejàce okolicznoÊci.

6.  Wraz ze Êmiercià ksi´dza arcybiskupa Gawliny protektorat nad emigracjà wróci∏ do Ksi´dza Prymasa Wyszyƒskiego, który ustanowi∏ urzàd 
swojego delegata dla duszpasterstwa emigracji z siedzibà w Rzymie i utworzy∏ Centralny OÊrodek Duszpasterstwa na Emigracji, w∏aÊnie 
w Rzymie przy ul. Botteghe Oscure. Zosta∏a tez reaktywowana Komisja Episkopatu dla Duszpasterstwa Emigracji, majàca jednego sekre-
tarza w Polsce, drugiego w Rzymie. Delegatami Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji byli, najpierw ks. biskup, póêniej kardyna∏ 
W∏adys∏awa Rubin, a po jego nominacji na Prefekta Kongregacji KoÊcio∏ów Wschodnich ksiàdz biskup, dzisiejszy arcybiskup Szczepan 
Weso∏y, mianowany ju˝ wczeÊniej 15 grudnia 1968 roku, drugim (pomocniczym) biskupem dla emigracji.

7.  Taka sytuacja trwa∏a do roku 2003, gdy ksiàdz arcybiskup Szczepan Weso∏y przeszed∏ na emerytur´, a troska o duszpasterstwo emigracji, 
w nowych warunkach w Polsce, z Rzymu zosta∏a przeniesiona do Warszawy. Pierwszym te˝ delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. 
duszpasterstwa emigracji polskiej oraz Przewodniczàcym Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za Granicà, zosta∏ wybrany ks. biskup 
Ryszard Karpiƒski, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, a po nim, w 2008 roku zosta∏ wybrany ksiàdz arcybiskup Zygmunt Zimow-
ski, ordynariusz diecezji radomskiej. Po przejÊciu Ksi´dza Arcybiskupa do Rzymu na stanowisko przewodniczàcego Papieskiej Rady ds. 
Duszpasterstwa S∏u˝by Zdrowia, 25 listopada 2009 Konferencja Episkopatu wybra∏a biskupa Wojciecha Polaka, biskupa pomocniczego 
gnieênieƒskiego na delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji i Przewodniczàcego Komisji Episkopatu Polski ds. 
Polonii i Polaków za Granicà. 

8.  Mo˝na zatem, podsumowujàc, powiedzieç, ˝e na obecnym etapie odpowiedzià KoÊcio∏a, który jest w Polsce, jest pos∏uga duszpasterska 
delegata KEP i przewodniczàcego Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicà, którà wype∏nia m.in. poprzez kontakt z biskupami i wy˝szymi 
prze∏o˝onymi zakonnymi w Polsce, z istniejàcymi w Europie rektorami/koordynatorami Polskich Misji Katolickich lub duszpasterstwa polo-

Mia∏em wielkà radoÊç i wielkie szcz´Êcie byç blisko Jana 
Paw∏a II przez ostatnie dziesi´ç lat jego ˝ycia 

– wspomina ks. Pawe∏ Ptasznik.
Wszystko zacz´∏o si´ w 1996 roku.

Gdy Ojciec Âwi´ty po z∏amaniu obojczyka nie chcia∏ 
przerwaç swojej pracy zaproponowano mu zmian´ jej 
trybu, tzn. form´ dyktowania. Jan Pawe∏ II zgodzi∏ si´, 

z czasem spodoba∏o mu si´ to rozwiàzanie i przyjà∏ 
je jako swojà metod´ pracy. Moim zadaniem sta∏o si´ 
odtàd zapisywanie s∏ów Jana Paw∏a II. Przychodzi∏em 

do niego prawie codziennie z przenoÊnym komputerem 
i zapisywa∏em wszystko to, co zechcia∏ podyktowaç. 
Zazwyczaj przygotowywa∏ swoje teksty z du˝ym wy-

Zawsze pracował po polsku…

przedzeniem, oko∏o trzymiesi´cznym. 
Tak wi´c tu˝ po Bo˝ym Narodzeniem 

pracowaliÊmy nad tekstami wielkanocny-
mi. Mog∏em oczywiÊcie byç 

z Ojcem Âwi´tym tak˝e w chwilach mniej 
zwiàzanych z pracà, jak choçby niedziel-
ne posi∏ki czy spotkania z okazji ró˝nych 
Êwiàt. Jednym z pi´kniejszych aspektów 

mojej pracy by∏o towarzyszenie papie˝owi 
w pielgrzymkach.

Zapytany o form´ wspó∏pracy przed planowanymi 
pielgrzymkami Jana Paw∏a II ks. Ptasznik wspomi-
na, ˝e prace nad wystàpieniami papie˝a trwa∏y cza-
sami do ostatniej chwili.

Ks. Pra∏at Pawe∏ Ptasznik jest doktorem teologii. Ukoƒczy∏ Wy˝sze Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej (Êwi´cenia 
kap∏aƒskie przyjà∏ 17 maja 1987 roku w katedrze wawelskiej z ràk kardyna∏a Franciszka Macharskiego ). W roku 1994 ukoƒczy∏ 
studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriaƒskim w Rzymie. Od 1996 pracuje w Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu Stolicy 
Apostolskiej. W 2001 roku zosta∏ jej kierownikiem. Jest duszpasterzem Polaków w diecezji rzymskiej.

Zdj´cie: Grzegorz Szuplewski
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Grzegorz Szuplewski



Ta w∏aÊnie zach´ta le˝y u fundamentów duszpaster-
stwa polonijnego. Nie jest i nie mo˝e byç ono nigdy 
oderwane od duszpasterskiej troski KoÊcio∏ów lo-
kalnych, w których ˝yjà nasi Rodacy. Z drugiej zaÊ 
strony, mo˝e i powinno korzystaç z w∏asnej trady-
cji j´zykowej, kulturowej i duchowej. Zasadniczà, 
wspó∏czesnà inspiracjà, ciàgle aktualnà dla naszego 
duszpasterskiego namys∏u i dzia∏ania, sà s∏owa wy-
powiedziane przez Ojca Âwi´tego Benedykta XVI 
w Archikatedrze Warszawskiej na spotkaniu z pol-
skim duchowieƒstwem: 

Dzisiaj KoÊció∏ polski stoi przed wielkim 
wyzwaniem, jakim jest duszpasterska troska 

o wiernych, którzy opuÊcili Polsk´. Plaga 
bezrobocia zmusza wiele osób do wyjazdu 

za granic´. Jest to zjawisko o ogromnej 
skali. Gdy rodziny sà przez to rozdzielo-

ne, gdy rwa si´ wi´zy spo∏eczne, KoÊció∏ nie mo˝e byç 
oboj´tny. Trzeba, aby wyje˝d˝ajàcym towarzyszyli kap∏ani, 
którzy w ∏àcznoÊci z lokalnymi KoÊcio∏ami podejmà prac´ 

duszpasterskà wÊród emigracji.

Historia opieki duszpasterskiej nad polskimi emigrantami zwiàzana 
jest oczywiÊcie z kolejnymi, historycznymi falami emigracji. W swo-
im opracowaniu tego zagadnienia, jakie przedstawia nam w ksià˝ce 
„W s∏u˝bie emigracji” ksiàdz arcybiskup Szczepan Weso∏y, wieloletni 
delegat Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji, wspomniany 
Autor zauwa˝a, 

˝e patrzàc na rozwój duszpasterstwa
emigracyjnego w ostatnim stuleciu mo˝emy rozró˝niç 
kilka odr´bnych okresów formowania si´ tego duszpa-
sterstwa. Sà one w∏aÊciwie zale˝ne – wskazuje Ksiàdz 

Arcybiskup – od warunków, w których trzeba by∏o dusz-
pasterstwo to organizowaç.

nijnego (zgodnie z instrukcjà Erga migrantes caritas Christi), a tak˝e poprzez kontakt z miejscowym KoÊcio∏em, który – zgodnie z normami 
duszpasterstwa emigracji – jest pierwszym podmiotem troski o emigrantów znajdujàcych si´ na terenie danej diecezji. Ca∏y KoÊció∏ kraju 
przyjmujàcego powinien czuç si´ zainteresowany i zmobilizowany w stosunku do emigrantów. To bowiem szczególne doÊwiadczenie – 
emigracja - jest te˝ szansà na to, aby zachowujàc swojà w∏asnà to˝samoÊç, otworzyç swoje serce na prawd´ o powszechnoÊci KoÊcio∏a. 
Bardziej wi´c ni˝ o same struktury duszpasterskiej troski, chodzi w pierwszym rz´dzie zawsze o kszta∏towanie pewnej kultury przyj´cia 
i odpowiedzialnoÊç za wychowywanie wiernych do przyjmowania takiej w∏aÊnie postawy. Wtedy dopiero uniknie si´ zarówno niebezpieczne-
go wykorzenienia – nazywanego przez Jana Paw∏a II – groênà chorobà spo∏ecznà, jak i równie niebezpiecznej izolacji. Wspólne dziedzictwo 
wiary motywuje bowiem zawsze do odwa˝nego tworzenia wspólnej przysz∏oÊci.

I tak, w porzàdku chronologicznym:

1.  Prze∏om XIX i XX wieku – fala emigrantów z ziem polskich do Stanów Zjednoczonych – i duszpasterska odpowiedê KoÊcio∏a – tworzenie 
tzw. parafii personalnych (narodowoÊciowych czy etnicznych).

2.  Emigracja polska poczàtku XX wieku w Europie (Belgia, Niemcy, a szczególnie Francja) – w wi´kszoÊci zatrudniana w kopalniach, które – 
równie˝ na ̋ àdania samych emigrantów – nie tylko utrzymywa∏y kap∏anów polskich u∏atwiajàc im duszpasterzowanie, ale tak˝e w niektórych 
koloniach kopalnie budowa∏y nawet koÊcio∏y dla Polonii.

3.  W 1921 roku Episkopat Polski postanowi∏, aby sprawy duszpasterstwa emigracyjnego przejà∏ ówczesny Prymas Polski kard. Edmund Dalbor 
i jego nast´pcy na Stolicy Prymasowskiej.

4.  W 1926 roku Prymasem Polski zostaje kard. August Hlond rozpoczyna systematyczne tworzenia duszpasterskiej opieki dla, który polskich 
emigrantów. Z Jego inicjatywy powstaje w 1928 roku Komisja Episkopatu dla Spraw Duszpasterstwa Emigracyjnego, przy Sekretariacie 
Prymasa Polski powstaje Centrala Duszpasterstwa Emigracyjnego, w poszczególnych stolicach Europy powstajà tzw. Rektoraty Misji Pol-
skich, a sam Ksiàdz Prymas otrzymuje ze Stolicy Apostolskiej w 1931 roku nominacj´ na Protektora Emigracji Polskiej). Oprócz tego Ksiàdz 
Kardyna∏ Hlond 8 wrzeÊnia 1932 roku zak∏ada specjalne zgromadzenie Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, a potem tak˝e 
– ju˝ po Êmierci Ksi´dza Prymasa – wspó∏za∏o˝yciel Chrystusowców S∏uga Bo˝y Ksiàdz Ignacy Posadzy tworzy Zgromadzenie Sióstr Misjo-
narek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które zostaje zatwierdzone 21 listopada 1959 roku. OczywiÊcie, oba zgromadzenia tworzone 
w Wielkopolsce, w Poznaniu, najpierw na prawie diecezjalnym, a potem papieskim.

5.  Zupe∏nie odmienna sytuacja duszpasterstwa emigracji powstaje po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej. Watykaƒska Kongregacja dla Spraw 
Nadzwyczajnych, ju˝ w lutym 1945 roku, na skutek wiadomoÊci o pozbawieniu wolnoÊci Ksi´dza Prymasa Hlonda, poleci∏a organizowa-
nie opieki nad uchodêcami ksi´dzu biskupowi Józefowi Gawlinie. W czerwcu 1945 roku zosta∏ On nawet ordynariuszem personalnym 
na Niemcy dla tych Polaków, którzy z powodu wojny nap∏yn´li na te tereny. Po Êmierci Ksi´dza Prymasa Hlonda, w zwiàzku z zaistnia∏à 
sytuacjà w Polsce i trudnoÊciami powodowanymi przez w∏adze komunistyczne wobec nowego Prymasa Polski ksi´dza kardyna∏a Stefa-
na Wyszyƒskiego, Stolica Apostolska, w styczniu 1949 roku, nadaje urzàd Protektora Polonii ksi´dzu arcybiskupowi Józefowi Gawlinie, 
zaznaczajàc, ˝e b´dzie to tak d∏ugo, dopóki b´dà trwa∏y istniejàce okolicznoÊci.

6.  Wraz ze Êmiercià ksi´dza arcybiskupa Gawliny protektorat nad emigracjà wróci∏ do Ksi´dza Prymasa Wyszyƒskiego, który ustanowi∏ urzàd 
swojego delegata dla duszpasterstwa emigracji z siedzibà w Rzymie i utworzy∏ Centralny OÊrodek Duszpasterstwa na Emigracji, w∏aÊnie 
w Rzymie przy ul. Botteghe Oscure. Zosta∏a tez reaktywowana Komisja Episkopatu dla Duszpasterstwa Emigracji, majàca jednego sekre-
tarza w Polsce, drugiego w Rzymie. Delegatami Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji byli, najpierw ks. biskup, póêniej kardyna∏ 
W∏adys∏awa Rubin, a po jego nominacji na Prefekta Kongregacji KoÊcio∏ów Wschodnich ksiàdz biskup, dzisiejszy arcybiskup Szczepan 
Weso∏y, mianowany ju˝ wczeÊniej 15 grudnia 1968 roku, drugim (pomocniczym) biskupem dla emigracji.

7.  Taka sytuacja trwa∏a do roku 2003, gdy ksiàdz arcybiskup Szczepan Weso∏y przeszed∏ na emerytur´, a troska o duszpasterstwo emigracji, 
w nowych warunkach w Polsce, z Rzymu zosta∏a przeniesiona do Warszawy. Pierwszym te˝ delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. 
duszpasterstwa emigracji polskiej oraz Przewodniczàcym Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za Granicà, zosta∏ wybrany ks. biskup 
Ryszard Karpiƒski, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, a po nim, w 2008 roku zosta∏ wybrany ksiàdz arcybiskup Zygmunt Zimow-
ski, ordynariusz diecezji radomskiej. Po przejÊciu Ksi´dza Arcybiskupa do Rzymu na stanowisko przewodniczàcego Papieskiej Rady ds. 
Duszpasterstwa S∏u˝by Zdrowia, 25 listopada 2009 Konferencja Episkopatu wybra∏a biskupa Wojciecha Polaka, biskupa pomocniczego 
gnieênieƒskiego na delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji i Przewodniczàcego Komisji Episkopatu Polski ds. 
Polonii i Polaków za Granicà. 

8.  Mo˝na zatem, podsumowujàc, powiedzieç, ˝e na obecnym etapie odpowiedzià KoÊcio∏a, który jest w Polsce, jest pos∏uga duszpasterska 
delegata KEP i przewodniczàcego Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicà, którà wype∏nia m.in. poprzez kontakt z biskupami i wy˝szymi 
prze∏o˝onymi zakonnymi w Polsce, z istniejàcymi w Europie rektorami/koordynatorami Polskich Misji Katolickich lub duszpasterstwa polo-

Mia∏em wielkà radoÊç i wielkie szcz´Êcie byç blisko Jana 
Paw∏a II przez ostatnie dziesi´ç lat jego ˝ycia 

– wspomina ks. Pawe∏ Ptasznik.
Wszystko zacz´∏o si´ w 1996 roku.

Gdy Ojciec Âwi´ty po z∏amaniu obojczyka nie chcia∏ 
przerwaç swojej pracy zaproponowano mu zmian´ jej 
trybu, tzn. form´ dyktowania. Jan Pawe∏ II zgodzi∏ si´, 

z czasem spodoba∏o mu si´ to rozwiàzanie i przyjà∏ 
je jako swojà metod´ pracy. Moim zadaniem sta∏o si´ 
odtàd zapisywanie s∏ów Jana Paw∏a II. Przychodzi∏em 

do niego prawie codziennie z przenoÊnym komputerem 
i zapisywa∏em wszystko to, co zechcia∏ podyktowaç. 
Zazwyczaj przygotowywa∏ swoje teksty z du˝ym wy-

Zawsze pracował po polsku…

przedzeniem, oko∏o trzymiesi´cznym. 
Tak wi´c tu˝ po Bo˝ym Narodzeniem 

pracowaliÊmy nad tekstami wielkanocny-
mi. Mog∏em oczywiÊcie byç 

z Ojcem Âwi´tym tak˝e w chwilach mniej 
zwiàzanych z pracà, jak choçby niedziel-
ne posi∏ki czy spotkania z okazji ró˝nych 
Êwiàt. Jednym z pi´kniejszych aspektów 

mojej pracy by∏o towarzyszenie papie˝owi 
w pielgrzymkach.

Zapytany o form´ wspó∏pracy przed planowanymi 
pielgrzymkami Jana Paw∏a II ks. Ptasznik wspomi-
na, ˝e prace nad wystàpieniami papie˝a trwa∏y cza-
sami do ostatniej chwili.

Ks. Pra∏at Pawe∏ Ptasznik jest doktorem teologii. Ukoƒczy∏ Wy˝sze Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej (Êwi´cenia 
kap∏aƒskie przyjà∏ 17 maja 1987 roku w katedrze wawelskiej z ràk kardyna∏a Franciszka Macharskiego ). W roku 1994 ukoƒczy∏ 
studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriaƒskim w Rzymie. Od 1996 pracuje w Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu Stolicy 
Apostolskiej. W 2001 roku zosta∏ jej kierownikiem. Jest duszpasterzem Polaków w diecezji rzymskiej.
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mie znaczenie w umacnianiu polskiej to˝samoÊci. Podczas 
s∏ynnego rzymskiego spotkania „Kraj – Emigracja” w 1990 r. 
Papie˝ powiedzia∏: „WinniÊmy wzmacniaç naszà to˝samoÊç 
narodowà, nie wolno zapomnieç kim jesteÊmy i gdzie sà nasze 
korzenie. WinniÊmy czuç si´ zawsze jednà wspólnotà, niezale˝nie 
od tego, gdzie sà nasze domy i miejsca pracy. JesteÊmy odpowie-
dzialni za rozwój naszej kultury i nauki... jesteÊmy odpowiedzialni  
za Polsk´, za to co ona stanowi, za to co od niej otrzymaliÊmy  
i otrzymujemy”.

DziÊ, patrzàc z perspektywy czasu, warto 
zastanowiç si´ co w nas pozosta∏o 

z papieskiego nauczania. Jakie przes∏anie 
by∏o dla nas najwa˝niejsze.

 MyÊl´, ˝e dla wielu Polaków na emigracji najwa˝niejszà 
sprawà by∏a g∏oszona przez Ojca Âwi´tego koncepcja procesu 
integracji, ale integracji nowego typu: byç sobà, b´dàc razem  
z innymi w tworzeniu wspó∏czesnego Êwiata, w tworzeniu kultury 
jednoÊci w ró˝norodnoÊci. 
 Syn naszej ziemi przez 26 lat swojego pontyfikatu niós∏ 
Êwiatu pos∏anie o jego chrzeÊcijaƒskich korzeniach, to˝samoÊci 
narodowej i historii w∏asnego narodu. 

 Zawsze podkreÊla∏ swoje pochodzenie i przemawia∏ do 
swoich rodaków po polsku. Trafia∏ do ich serc i umacnia∏ w prze-
konaniu, ˝e ˝yjàc poza granicami kraju spe∏niajà misj´ „polskich 
ambasadorów”. Pozostawi∏ nam przeogromny, duchowy testa-
ment w postaci Jego nauczania, który wystarczy na pokolenia, 
aby mog∏y z tego êród∏a czerpaç wiedz´.

By∏ pi´kny, s∏oneczny, majowy dzieƒ. Rozmodlony 
 wielotysi´czny t∏um ju˝ od 6 rano oczekiwa∏ na przy-
bycie Papie˝a Polaka wype∏niajàc po brzegi stadion 
Crystal Palace, a nad nim powiewa∏o tysiàce bia∏o-
czerwonych flag. Nadlatujàcy oko∏o godz. 9.00 he-
likopter by∏ zwiastunem magicznej chwili spotkania, 
która do dziÊ wyciska nam ∏zy. W czasie homilii Ojciec 
Âwi´ty skierowa∏ do nas takie oto s∏owa 

„Wy, którzy stworzyliÊcie dzisiejszà ‘Po-
loni´ angielskà’ jesteÊcie dla mnie nie 

przede wszystkim emigracjà, 
ale przede wszystkim ˝ywà cz´Êcià 

Polski, która nawet wyrwana z ojczystej 
gleby nie przestaje byç sobà. 

Owszem ˝yj´ przeÊwiadczeniem, 
˝e w niej w∏aÊciwie , w tej cz´Êci, 
w szczególny sposób ˝yje ca∏oÊç”. 

By∏y to wa˝ne i zobowiàzujàce s∏owa.

 Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II od momentu 
wstàpienia na Stolic´ Piotrowà pozostawa∏ z dala od 
ukochanej Ojczyzny. Rozumia∏ nas, Polaków roz-
sianych po Êwiecie, i podobnie jak my t´skni∏ 
za Polskà. Tà mi∏oÊcià do kraju ojczystego dzieli∏ 
si´ z nami. Jego nauczanie, zw∏aszcza pod-
czas spotkaƒ z Polonià, wpisanych jako apostol-
skie pielgrzymki do ró˝nych krajów, mia∏o olbrzy-

Wspomnienia o Papieżu - Polaku
Helena Miziniak

Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

Wybór Papieża – Polaka był nie tylko donio-
słym wydarzeniem dla Kościoła, Polski, ca-
łego świata, ale wielkim darem dla polskiej 
emigracji. To dzięki Jego licznym pielgrzym-
kom i spotkaniom z Polakami, emigracja 
została dowartościowana w oczach tych na-
rodów, wśród których przyszło nam żyć. Dla 
wielu z nas część osobistego życia upłynęła 
pod znakiem pontyfikatu Papieża Słowia-
nina. Do dziś mam w pamięci wizytę Ojca 
Świętego w Wielkiej Brytanii, a szczególnie 
spotkanie z emigracją, dla której więź 
z krajem ojczystym miała wyjątkowy
 i bardzo bolesny charakter.

 Homilie by∏y pisane osobiÊcie przez Ojca 
Âwi´tego, na tym mu szczególnie zale˝a∏o., nato-
miast co do innych tekstów to podawa∏ g∏ównà 
myÊl i prosi∏, ˝eby przygotowaç tekst w ca∏oÊci. Gdy 
by∏ ju˝ przygotowany, papie˝ nanosi∏ jeszcze swo-
je poprawki i ostateczna wersja zawsze by∏a jego 
wersjà. Wszystko dyktowa∏ zawsze po polsku, a my 
t∏umaczyliÊmy na j´zyk w∏oski. Potem poszczegól-
ne sekcje j´zykowe przygotowywa∏y ostatecznà 
wersj´ do wyg∏oszenia. Ju˝ podczas samej piel-
grzymki nasze zadanie polega∏o na tym, ˝ebyÊmy 
byli w ka˝dej chwili do dyspozycji Ojca Âwi´tego, 
bo cz´sto zdarza∏o si´, ˝e chcia∏ coÊ zmieniç niemal 
w ostatnim momencie. I oczywiÊcie zawsze robi∏ to 
po polsku. Zdarza∏o si´, ˝e ju˝ podczas liturgii trze-
ba by∏o zmieniç jakiÊ fragment, lub zaznaczyç cz´Êç, 
którà ewentualnie mo˝na by∏o opuÊciç. Zawsze 
mieliÊmy ze sobà przenoÊny komputer, mo˝na wi´c 
by∏o przysiàÊç gdzieÊ, nawet za o∏tarzem i nanieÊç 
poprawki. Za ka˝dym razem towarzyszy∏ nam 
ktoÊ z sekcji danego j´zyka, który b∏yskawicznie 
t∏umaczy∏ zmieniony fragment. Podczas pielgrzy-
mek do Polski mieliÊmy tak˝e dodatkowe zadanie 
- dostrzec osoby, które nale˝a∏o pozdrowiç. 

Cechà szczególnà Jana Paw∏a II by∏o 
mistrzostwo w pos∏ugiwaniu si´ s∏owem 
i nadzwyczajna zdolnoÊç improwizacji.  
Ks. Ptasznik wspomina dwa charakte-
rystyczne przyk∏ady tych niezwyk∏ych 

talentów Ojca Âwi´tego.

 Jan Pawe∏ II pracowa∏ zawsze po polsku i oczywiÊcie za-
wsze pisa∏ w naszym j´zyku. Stwarza∏o to czasem ca∏kiem spore 
k∏opoty. Potrafi∏ bawiç si´ s∏owem i wyprowadziç ca∏y dyskurs z jed-
nego s∏owa,co nie zawsze mo˝na by∏o wiernie oddaç w innym j´zyku.  
Np. w „LiÊcie do artystów” ca∏y wst´p jest oparty na grze s∏ów „twór-
ca” i „Stwórca”. Po w∏osku to jest to samo okreÊlenie:”il creatore”. 
D∏ugo zastanawialiÊmy si´, jak to oddaç, by czytelnik móg∏ dostrzec 
o co chodzi. I nie znaleêliÊmy sposobu, dlatego na koƒcu ró˝nych wer-
sji j´zykowych w nawiasie jest podane s∏owo polskie. W 1997 roku 
podczas pielgrzymki do Rio de Janeiro podczas Âwiatowego Dnia Ro-
dzin Jan Pawe∏ II mia∏ wyg∏osiç przemówienie podczas spotkania wie-
czornego w hali sportowej. LecieliÊmy na to spotkanie helikopterem. 
Ca∏a zatoka, nad którà przelatywaliÊmy by∏a przepi´knie oÊwietlona 
zachodzàcym s∏oƒcem. Podczas przemówienia w którymÊ momencie 
Ojciec Âwi´ty od∏o˝y∏ przygotowany tekst i zaczà∏ improwizowaç na te-
mat pi´kna Bo˝ej architektury i tego, co cz∏owiek mo˝e do niej wnieÊç. 
I odniós∏ to rozwa˝anie do rodziny. To by∏o bardzo pi´kne przemó-
wienie. Choç wiedzia∏em, ˝e Jan Pawe∏ II czyta po portugalsku, to nie 
mia∏em poj´cia, ˝e potrafi tak wspaniale improwizowaç w tym j´zyku.

Zapytany o pielgrzymki do Ojczyzny, ks. Pawe∏ wspomi-
na dwie – ju˝ do wolnej Polski. Podczas pierwszej z nich, 
w roku 1991, Jan Pawe∏ II przypomnia∏ swoim rodakom 
Dekalog, co nie wsz´dzie spotka∏o si´ z entuzjazmem.

 Pami´tam takà kolacj´, ju˝ po latach, podczas której mówi∏o 
si´ o tamtej pielgrzymce. I Ojciec Âwi´ty powiedzia∏, ˝e mo˝e wtedy 
wydawa∏o si´, ˝e te tematy nie by∏y do koƒca trafione. Ale pewnie 
dobrze by∏o przypomnieç Bo˝e przykazania na poczàtku wolnoÊci, 
˝eby nasz naród nie zaczà∏ korzystaç z niej w sposób b∏´dny. W na-
szym rzymskim koÊciele Êw. Stanis∏awa wracamy do tych rozwa˝aƒ 
teraz przygotowujàc si´ do beatyfikacji Jana Paw∏a II. 

I mog´ powiedzieç, ˝e odbiór jest dobry. MyÊl´, ˝e wtedy 
te˝ tak by∏o, ˝e to bardziej odbiór medialny by∏ z∏y i Oj-
ciec Âwi´ty o tym wiedzia∏. W ostatnich latach nawet ju˝ 
przed ostatnià pielgrzymkà do Polski Jan Pawe∏ II kilka-

krotnie mówi∏: „ja ju˝ Polski nie znam”.

 OczywiÊcie mia∏ bie˝àce informacje i ze strony biskupów i od 
nuncjusza i ze Êrodków przekazu. Ale mia∏ chyba takie przeczucie, ˝e 
ten czas sp´dzony tutaj troch´ go oddali∏ od mentalnoÊci, od sposobu 
myÊlenia wspó∏czesnych Polaków. Choç wydaje mi si´, ˝e nie by∏ to 
wyraz zawodu. Przygotowania do tej ostatniej pielgrzymki z∏o˝y∏ bar-
dziej w nasze r´ce. Sam nada∏ jej wyraz bardziej teologiczny, a nam 
zostawi∏ reszt´. Mówi∏ „ja ju˝ tego tak do koƒca nie znam, wy jesteÊcie
bardziej na bie˝àco”.

To by∏a ostatnia wizyta Jana Paw∏a II w Ojczyênie 
i pami´tne, wzruszajàce po˝egnanie z Polskà na kra-

kowskich Balicach. Ks. Pawe∏ Ptasznik do ostatnich dni 
spotyka∏ si´ z Ojcem Âwi´tym, widzia∏ jak bardzo cierpi 

i ˝e odchodzi. Ostatnie wspomnienie.
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mie znaczenie w umacnianiu polskiej to˝samoÊci. Podczas 
s∏ynnego rzymskiego spotkania „Kraj – Emigracja” w 1990 r. 
Papie˝ powiedzia∏: „WinniÊmy wzmacniaç naszà to˝samoÊç 
narodowà, nie wolno zapomnieç kim jesteÊmy i gdzie sà nasze 
korzenie. WinniÊmy czuç si´ zawsze jednà wspólnotà, niezale˝nie 
od tego, gdzie sà nasze domy i miejsca pracy. JesteÊmy odpowie-
dzialni za rozwój naszej kultury i nauki... jesteÊmy odpowiedzialni  
za Polsk´, za to co ona stanowi, za to co od niej otrzymaliÊmy  
i otrzymujemy”.

DziÊ, patrzàc z perspektywy czasu, warto 
zastanowiç si´ co w nas pozosta∏o 

z papieskiego nauczania. Jakie przes∏anie 
by∏o dla nas najwa˝niejsze.

 MyÊl´, ˝e dla wielu Polaków na emigracji najwa˝niejszà 
sprawà by∏a g∏oszona przez Ojca Âwi´tego koncepcja procesu 
integracji, ale integracji nowego typu: byç sobà, b´dàc razem  
z innymi w tworzeniu wspó∏czesnego Êwiata, w tworzeniu kultury 
jednoÊci w ró˝norodnoÊci. 
 Syn naszej ziemi przez 26 lat swojego pontyfikatu niós∏ 
Êwiatu pos∏anie o jego chrzeÊcijaƒskich korzeniach, to˝samoÊci 
narodowej i historii w∏asnego narodu. 

 Zawsze podkreÊla∏ swoje pochodzenie i przemawia∏ do 
swoich rodaków po polsku. Trafia∏ do ich serc i umacnia∏ w prze-
konaniu, ˝e ˝yjàc poza granicami kraju spe∏niajà misj´ „polskich 
ambasadorów”. Pozostawi∏ nam przeogromny, duchowy testa-
ment w postaci Jego nauczania, który wystarczy na pokolenia, 
aby mog∏y z tego êród∏a czerpaç wiedz´.

By∏ pi´kny, s∏oneczny, majowy dzieƒ. Rozmodlony 
 wielotysi´czny t∏um ju˝ od 6 rano oczekiwa∏ na przy-
bycie Papie˝a Polaka wype∏niajàc po brzegi stadion 
Crystal Palace, a nad nim powiewa∏o tysiàce bia∏o-
czerwonych flag. Nadlatujàcy oko∏o godz. 9.00 he-
likopter by∏ zwiastunem magicznej chwili spotkania, 
która do dziÊ wyciska nam ∏zy. W czasie homilii Ojciec 
Âwi´ty skierowa∏ do nas takie oto s∏owa 

„Wy, którzy stworzyliÊcie dzisiejszà ‘Po-
loni´ angielskà’ jesteÊcie dla mnie nie 

przede wszystkim emigracjà, 
ale przede wszystkim ˝ywà cz´Êcià 

Polski, która nawet wyrwana z ojczystej 
gleby nie przestaje byç sobà. 

Owszem ˝yj´ przeÊwiadczeniem, 
˝e w niej w∏aÊciwie , w tej cz´Êci, 
w szczególny sposób ˝yje ca∏oÊç”. 

By∏y to wa˝ne i zobowiàzujàce s∏owa.

 Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II od momentu 
wstàpienia na Stolic´ Piotrowà pozostawa∏ z dala od 
ukochanej Ojczyzny. Rozumia∏ nas, Polaków roz-
sianych po Êwiecie, i podobnie jak my t´skni∏ 
za Polskà. Tà mi∏oÊcià do kraju ojczystego dzieli∏ 
si´ z nami. Jego nauczanie, zw∏aszcza pod-
czas spotkaƒ z Polonià, wpisanych jako apostol-
skie pielgrzymki do ró˝nych krajów, mia∏o olbrzy-

Wspomnienia o Papieżu - Polaku
Helena Miziniak

Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

Wybór Papieża – Polaka był nie tylko donio-
słym wydarzeniem dla Kościoła, Polski, ca-
łego świata, ale wielkim darem dla polskiej 
emigracji. To dzięki Jego licznym pielgrzym-
kom i spotkaniom z Polakami, emigracja 
została dowartościowana w oczach tych na-
rodów, wśród których przyszło nam żyć. Dla 
wielu z nas część osobistego życia upłynęła 
pod znakiem pontyfikatu Papieża Słowia-
nina. Do dziś mam w pamięci wizytę Ojca 
Świętego w Wielkiej Brytanii, a szczególnie 
spotkanie z emigracją, dla której więź 
z krajem ojczystym miała wyjątkowy
 i bardzo bolesny charakter.

 Homilie by∏y pisane osobiÊcie przez Ojca 
Âwi´tego, na tym mu szczególnie zale˝a∏o., nato-
miast co do innych tekstów to podawa∏ g∏ównà 
myÊl i prosi∏, ˝eby przygotowaç tekst w ca∏oÊci. Gdy 
by∏ ju˝ przygotowany, papie˝ nanosi∏ jeszcze swo-
je poprawki i ostateczna wersja zawsze by∏a jego 
wersjà. Wszystko dyktowa∏ zawsze po polsku, a my 
t∏umaczyliÊmy na j´zyk w∏oski. Potem poszczegól-
ne sekcje j´zykowe przygotowywa∏y ostatecznà 
wersj´ do wyg∏oszenia. Ju˝ podczas samej piel-
grzymki nasze zadanie polega∏o na tym, ˝ebyÊmy 
byli w ka˝dej chwili do dyspozycji Ojca Âwi´tego, 
bo cz´sto zdarza∏o si´, ˝e chcia∏ coÊ zmieniç niemal 
w ostatnim momencie. I oczywiÊcie zawsze robi∏ to 
po polsku. Zdarza∏o si´, ˝e ju˝ podczas liturgii trze-
ba by∏o zmieniç jakiÊ fragment, lub zaznaczyç cz´Êç, 
którà ewentualnie mo˝na by∏o opuÊciç. Zawsze 
mieliÊmy ze sobà przenoÊny komputer, mo˝na wi´c 
by∏o przysiàÊç gdzieÊ, nawet za o∏tarzem i nanieÊç 
poprawki. Za ka˝dym razem towarzyszy∏ nam 
ktoÊ z sekcji danego j´zyka, który b∏yskawicznie 
t∏umaczy∏ zmieniony fragment. Podczas pielgrzy-
mek do Polski mieliÊmy tak˝e dodatkowe zadanie 
- dostrzec osoby, które nale˝a∏o pozdrowiç. 

Cechà szczególnà Jana Paw∏a II by∏o 
mistrzostwo w pos∏ugiwaniu si´ s∏owem 
i nadzwyczajna zdolnoÊç improwizacji.  
Ks. Ptasznik wspomina dwa charakte-
rystyczne przyk∏ady tych niezwyk∏ych 

talentów Ojca Âwi´tego.

 Jan Pawe∏ II pracowa∏ zawsze po polsku i oczywiÊcie za-
wsze pisa∏ w naszym j´zyku. Stwarza∏o to czasem ca∏kiem spore 
k∏opoty. Potrafi∏ bawiç si´ s∏owem i wyprowadziç ca∏y dyskurs z jed-
nego s∏owa,co nie zawsze mo˝na by∏o wiernie oddaç w innym j´zyku.  
Np. w „LiÊcie do artystów” ca∏y wst´p jest oparty na grze s∏ów „twór-
ca” i „Stwórca”. Po w∏osku to jest to samo okreÊlenie:”il creatore”. 
D∏ugo zastanawialiÊmy si´, jak to oddaç, by czytelnik móg∏ dostrzec 
o co chodzi. I nie znaleêliÊmy sposobu, dlatego na koƒcu ró˝nych wer-
sji j´zykowych w nawiasie jest podane s∏owo polskie. W 1997 roku 
podczas pielgrzymki do Rio de Janeiro podczas Âwiatowego Dnia Ro-
dzin Jan Pawe∏ II mia∏ wyg∏osiç przemówienie podczas spotkania wie-
czornego w hali sportowej. LecieliÊmy na to spotkanie helikopterem. 
Ca∏a zatoka, nad którà przelatywaliÊmy by∏a przepi´knie oÊwietlona 
zachodzàcym s∏oƒcem. Podczas przemówienia w którymÊ momencie 
Ojciec Âwi´ty od∏o˝y∏ przygotowany tekst i zaczà∏ improwizowaç na te-
mat pi´kna Bo˝ej architektury i tego, co cz∏owiek mo˝e do niej wnieÊç. 
I odniós∏ to rozwa˝anie do rodziny. To by∏o bardzo pi´kne przemó-
wienie. Choç wiedzia∏em, ˝e Jan Pawe∏ II czyta po portugalsku, to nie 
mia∏em poj´cia, ˝e potrafi tak wspaniale improwizowaç w tym j´zyku.

Zapytany o pielgrzymki do Ojczyzny, ks. Pawe∏ wspomi-
na dwie – ju˝ do wolnej Polski. Podczas pierwszej z nich, 
w roku 1991, Jan Pawe∏ II przypomnia∏ swoim rodakom 
Dekalog, co nie wsz´dzie spotka∏o si´ z entuzjazmem.

 Pami´tam takà kolacj´, ju˝ po latach, podczas której mówi∏o 
si´ o tamtej pielgrzymce. I Ojciec Âwi´ty powiedzia∏, ˝e mo˝e wtedy 
wydawa∏o si´, ˝e te tematy nie by∏y do koƒca trafione. Ale pewnie 
dobrze by∏o przypomnieç Bo˝e przykazania na poczàtku wolnoÊci, 
˝eby nasz naród nie zaczà∏ korzystaç z niej w sposób b∏´dny. W na-
szym rzymskim koÊciele Êw. Stanis∏awa wracamy do tych rozwa˝aƒ 
teraz przygotowujàc si´ do beatyfikacji Jana Paw∏a II. 

I mog´ powiedzieç, ˝e odbiór jest dobry. MyÊl´, ˝e wtedy 
te˝ tak by∏o, ˝e to bardziej odbiór medialny by∏ z∏y i Oj-
ciec Âwi´ty o tym wiedzia∏. W ostatnich latach nawet ju˝ 
przed ostatnià pielgrzymkà do Polski Jan Pawe∏ II kilka-

krotnie mówi∏: „ja ju˝ Polski nie znam”.

 OczywiÊcie mia∏ bie˝àce informacje i ze strony biskupów i od 
nuncjusza i ze Êrodków przekazu. Ale mia∏ chyba takie przeczucie, ˝e 
ten czas sp´dzony tutaj troch´ go oddali∏ od mentalnoÊci, od sposobu 
myÊlenia wspó∏czesnych Polaków. Choç wydaje mi si´, ˝e nie by∏ to 
wyraz zawodu. Przygotowania do tej ostatniej pielgrzymki z∏o˝y∏ bar-
dziej w nasze r´ce. Sam nada∏ jej wyraz bardziej teologiczny, a nam 
zostawi∏ reszt´. Mówi∏ „ja ju˝ tego tak do koƒca nie znam, wy jesteÊcie
bardziej na bie˝àco”.

To by∏a ostatnia wizyta Jana Paw∏a II w Ojczyênie 
i pami´tne, wzruszajàce po˝egnanie z Polskà na kra-

kowskich Balicach. Ks. Pawe∏ Ptasznik do ostatnich dni 
spotyka∏ si´ z Ojcem Âwi´tym, widzia∏ jak bardzo cierpi 

i ˝e odchodzi. Ostatnie wspomnienie.
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niej zakorzeniony, nigdy nie by∏a i nie jest kanonicz-
nym terytorium prawos∏awia rosyjskiego.
 Papieskie Msze Êwi´te, odprawiane równie˝ 
w obrzàdku wschodnim, podkreÊla∏y równorz´dnoÊç 
i równoprawnoÊç KoÊcio∏a rzymskiego i Cerkwi grec-
kokatolickiej, zaÊ dla prawos∏awnych Ukraiƒskiej 
Cerkwi Prawos∏awnej Patriarchatu Kijowskiego by∏y 
podkreÊleniem ich niezale˝noÊci od Moskwy – Cer-
kiew powsta∏a w poczàtku lat 90. i nie jest uznawana 
za samodzielnà przez metropolit´ Konstantynopola. 
Zwierzchnik Cerkwi metropolita Filaret spotka∏ si´ 
z Janem Paw∏em II w przekonaniu, ˝e „jest to wizyta 
dialogu, inaczej ni˝ prorokuje Moskwa”.
 W czasie pielgrzymki do Lwowa w 2001 r. 
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II modli∏ si´ w Bazylice Me-
tropolitalnej przed o∏tarzem Matki Bo˝ej ¸askawej. 
W drugà rocznic´ pielgrzymki do Lwowa na fronto-
nie Bazyliki umieszczono p∏askorzeêb´ Ojca Âwi´tego. 
Podczas Mszy Êw. na hipodromie nastàpi∏ akt beaty-
fikacji czcigodnych s∏ug bo˝ych abp. Józefa Bilczew-
skiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego, ods∏oni´cie 
obrazów Êwi´tych oraz wniesienie relikwii.
 W swej homilii Jan Pawe∏ II nawo∏ywa∏ 
chrzeÊcijan do jednoÊci: „Nasta∏ czas od˝egnania si´ 
od bolesnej przesz∏oÊci. ChrzeÊcijanie obydwu naro-
dów powinni iÊç razem… Oczyszczenie pami´ci hi-
storycznej niech sk∏ania wszystkich ku temu, co ∏àczy, 
nie co dzieli, aby razem budowaç przysz∏oÊç wza-
jemnego szacunku, bratniej wspó∏pracy i prawdziwej 
solidarnoÊci”. Wypowiedziane zosta∏y nader wa˝ne 
s∏owa pod adresem Polaków i Ukraiƒców w obu 
j´zykach: „Niech przebaczenie – udzielone i uzyskane 
– rozleje dobroczynny balsam w ka˝dym sercu”.

Na placu przed cerkwià Narodzin PrzenajÊwi´tszej 
Bogurodzicy na Sichowie odby∏o si´ spotkanie 
z m∏odzie˝à. Ojciec Âwi´ty wyg∏osi∏ homili´, podczas 
której powiedzia∏ m.in.:

 Najdro˝si m∏odzi! Dzi´kuj´ Bogu, i˝ pozwoli∏ 
mi spotkaç si´ z wami. Zanim was opuszcz´, chcia∏bym 
oddaç ostatnie s∏owo: Kochajcie KoÊció∏! On jest waszà 
rodzinà i duchowà budowlà, której macie byç ˝ywymi 
kamieniami. Ukazuje on tutaj szczególnie fascynujàce 
oblicze dzi´ki ró˝nym tradycjom, które go wzbogacajà. 
Trwajcie w duchu braterstwa i wzrastajcie zjednocze-
ni, jak dzisiaj, aby ró˝ne tradycje nie by∏y powodem 
podzia∏u, lecz raczej bodêcem do wzajemnego pozna-
nia i szacunku”.

 CzekaliÊmy na przyjazd Ojca Âwi´tego. Nadzieja, chocia˝ 
nik∏a, zawsze si´ w nas tli∏a. Od momentu zaproszenia przez pre-
zydenta Leonida Kuczm´ Ojca Âwi´tego na Ukrain´ modliliÊmy 
si´, aby Jan Pawe∏ II móg∏ zrealizowaç swojà misj´ apostolskà, 
o której od dawna marzy∏. 94. pielgrzymka by∏a jednà z najtrud-
niejszych, tak pod wzgl´dem politycznym, jak i organizacyjnym, 
lecz zarazem jednà z najbardziej wzruszajàcych, zarówno dla Ojca 
Âwi´tego jak i mieszkaƒców Ukrainy.
 W czerwcu 2001 r. Ojciec Âwi´ty przemówi∏ do Ukraiƒców  
w ich j´zyku. Przypomnia∏, ˝e ludzie ˝yjàcy w tym kraju tworzà 
jeden organizm.„Papie˝ mówi lepiej po ukraiƒsku ni˝ prezydent 
Kuczma”, zachwycali si´ Ukraiƒcy. Nikt nie wiedzia∏, ̋ e schorowa-
ny Ojciec Âwi´ty kilka miesi´cy przed pielgrzymkà dwie godziny 
dziennie uczy∏ si´ ich j´zyka.
 W Kijowie dawa∏ si´ odczuç szacunek ze strony w∏adz 
paƒstwowych i ch∏ód ulicy. Jan Pawe∏ II by∏ na Ukrainie raptem 
cztery dni. Gdy przylecia∏ do Kijowa, witali go nieliczni. Lecz 
nast´pnego dnia, kiedy z podkijowskiego lotniska mia∏ lecieç do 
Lwowa, ˝egna∏y go t∏umy mieszkaƒców stolicy Ukrainy.
 Nie zawiedli Polacy, którzy przybyli ze wszystkich by∏ych 
republik radzieckich. ̊ eby by∏o taniej, jechali, nie Êpiàc, dzieƒ i noc. 
Po ch∏odnym Kijowie Lwów zadziwi∏ wszystkich. Um´czeni ludzie, 
którzy miesiàcami nie otrzymujà wyp∏aty, a wod´ w mieszkaniach 
majà tylko po cztery godziny rano i wieczorem, wykrzesali z siebie 
nieprawdopodobny entuzjazm. ZaÊ to, co dzia∏o si´ we Lwowie, 
przypomina∏o najgor´tsze pielgrzymki do Polski – setki tysi´cy ludzi 
na ulicach i na lwowskim hipodromie, atmosfera wielkiego Êw´ta  
i religijnej zadumy, ale te˝ ludowego, radosnego pikniku.
 Podczas pielgrzymki Ojciec Âwi´ty przypomnia∏ Êwiatu 
o Ukrainie, a narodowi przywróci∏ honor – przypomina Miros∏aw 
Marynowycz, wicerektor Ukraiƒskiego Katolickiego Uniwersytetu 
we Lwowie. Od tamtej pory zaczà∏ rodziç si´ ˝ywy dialog mi´dzy 
Polakami i Ukraiƒcami. Dla Ukraiƒskiej Cerkwi Greckokatolickiej 
wizyta Papie˝a by∏a wa˝nym znakiem, ˝e nale˝y ona do KoÊcio∏a 
katolickiego, a zachodnia Ukraina, gdzie KoÊció∏ unicki jest najsil-

Kochajcie 
Kościół !

Wielki przyjaciel 
Polonii

Emilia Chmielowa
Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie 

 Wybór Karola Wojty∏y na Stolic´ Piotrowà 
i d∏ugi, wspania∏y pontyfikat Jana Paw∏a II mia∏y 
ogromne znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla 
znacznej cz´Êci narodu polskiego, wielomilionowej 
rzeszy Polonii i Polaków ˝yjàcych poza krajem.  Ko-
lejne fale emigracji przez setki lat wyrzuca∏y i dalej 
wyrzucajà na obcy brzeg Polaków, których wczeÊniej 
czy póêniej zaczyna trawiç nostalgia i t´sknota za tym, 
co ich ∏àczy, za polskoÊcià. Stàd ich mi∏oÊç do Czarnej 
Madonny i stàd te˝ ich s∏abo przez innych zrozumiane 
zami∏owanie do folkloru, tej najbardziej polskiej cz´Êci 
kultury narodowej. Emigranci poszukujà polskich, 
˝yciowych ikon, a Chopin i Curie-Sk∏odowska sà za-
wsze obecne w polskich klubach i na lekcjach w pol-
skich szko∏ach sobotnich, na ca∏ym Êwiecie. Jednak 
najg∏ówniejsze miejsce w polonijnym ikonostasie zajà∏ 
w 1978 roku, po wyborze na Stolic´ Piotrowà, Polak 
najwi´kszy z najwi´kszych, Jan Pawe∏ II.
Wybór Karola Wojty∏y na Stolic´ Piotrowà wywo∏a∏ 
fal´ ogromnej radoÊci, która przetoczy∏a si´ przez 
ca∏y polonijny Êwiat. T∏umy witajàce Ojca Âwi´tego 
w Polsce us∏ysza∏y, zrozumia∏y i zrealizowa∏y jego 
s∏owa „Nie l´kajcie si´!”, wynoszàc na fali wolnoÊci 
robotniczà ikon´ - Lecha Wa∏´sy. Ale uÊcisk komuni-
zmu mia∏ trwaç jeszcze kilka lat, zanim rzucony przez 
„SolidarnoÊç” pierwszy kamieƒ zmian ustrojowych 
w Polsce, wywo∏a∏ lawin´ przemian w ca∏ej wschod-
niej Europie. Wtedy to po raz pierwszy ca∏a Polo-
nia ruszy∏a ku wolnej Polsce. Droga do Ojczyzny 
wiod∏a przez Rzym, gdzie wszyscy, ci ze starych, wol-
nych krajów jak i ci z krajów nowo narodzonych de-
mokracji zatrzymali si´ u boku tego, który wszystko 
rozpoczà∏. Tam w roku 1990 na Konferencj´ „Kraj – 
Emigracja” przybyli przedstawiciele polskich organi-
zacji, zarówno ci z zachodu, którzy ch´tnie nazywajà 
si´ Polonià, jak i ci ze Wschodu, którzy nigdy z Pol-
ski nie wyjechali, a teraz po latach milczenia i nadziei 
pokazujà, ˝e sà, i swà polskoÊç obnoszà z mi∏oÊcià 
i dumà. Wszystkich jednoczy∏o to miejsce, blisko pol-
skiego papie˝a, Âwi´tego Ojca nas wszystkich.
 Rzymska konferencja „Kraj – Emigracja” 
by∏a jednym z najbardziej prze∏omowych spotkaƒ w hi-
storii Polonii, a wa˝kie s∏owa Jana Paw∏a II wypowiedziane 
do przyby∏ych z ca∏ego Êwiata Polaków sta∏y si´ ideowym 
i programowym drogowskazem wspólnot polonijnych na 
ca∏ym Êwiecie. Ita Kozakiewicz, m∏oda dzia∏aczka polonij-
na i Bohaterka narodowa ̧ otwy ̋ yczy∏a wtedy wszystkim 

zebranym, aby has∏o „jeden Bóg, jedna wiara, jeden naród, jedna ojczy-
zna“, nie pozosta∏o tylko has∏em. Te wypowiedzi warto przypomnieç, te-
raz gdy ich autorów nie ma ju˝ wÊród nas, gdy po dwóch dziesi´cioleciach 
znów przybyliÊmy do Rzymu, aby uczciç Wielkiego B∏ogos∏awionego 
Rodaka. Warto je powtarzaç, gdy cz´Êç Polaków w kraju i za granicà 
zapomnia∏o o wa˝nych s∏owach Papie˝a-Polaka i ostatnich s∏owach m∏odej 
Ity, która dwa dni póêniej tragicznie zgin´∏a w falach Morza Tyrreƒskiego.
Podczas swych niezwykle licznych pielgrzymek Jan Pawe∏ II zawsze 
spotyka∏ si´ z Polonià. Zachowa∏y si´ dziesiàtki pi´knych przemówieƒ 
wyg∏aszanych do Polonii, pieczo∏owicie zebranych przez ks. Romana 
Dzwonkowskiego, dost´pnych na stronach internetowych Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”. 
 Pami´tam pielgrzymk´ Jana Paw∏a II do Skandynawii 
w 1989 roku. Szwedzkie spo∏eczeƒstwo o zanikajàcych tradycjach 
protestanckich, w wysokim stopniu zsekularyzowane i ateistycz-
ne, ma∏o przejmowa∏a si´ tà wizytà. Szwedzka prasa rzuci∏a si´ na 
Papie˝a z frontalnà krytykà za wszystko: za celibat, za kap∏aƒstwo 
kobiet, za aborcj´. Bardzo to bola∏o nas, katolików. W tym czasie 
w Szwecji stanowiliÊmy ju˝ znacznà mniejszoÊç. WÊród tzw. „starej 
emigracji” – katolickich W´grów, Chorwatów, S∏oweƒców, W∏ochów, 
Hiszpanów i Portugalczyków - Polacy stanowili najliczniejszà grup´. 
Pielgrzymka wiod∏a przez Sztokholm i Kopenhag´. Chcia∏em zabraç 
na spotkanie z Papie˝em moich uczniów, zg∏osili si´ oczywiÊcie wszy-
scy. Do Sztokholmu by∏o z Landskrony zbyt daleko, do Kopenha-
gi za to bardzo blisko. Rodzice mi pomogli i kilkoma samochoda-
mi pojechaliÊmy na spotkanie z Papie˝em-Polakiem. PrzyjechaliÊmy 
doÊç póêno, najlepsze miejsca by∏y ju˝ zaj´te i dzieci nic nie widzia∏y, 
bo doroÊli stali murem i ani myÊleli ust´powaç. Przesun´liÊmy si´ ca∏à 
grupà na miejsce zarezerwowane dla obs∏ugi, z którego by∏o wszystko 
Êwietnie widaç. S∏u˝by porzàdkowe niech´tnie na to patrzy∏y i kilka 
razy próbowali nas usunàç, ale widzàc naszà determinacj´ w koƒcu 
zostawili nas w spokoju. Dla dzieci wielkie prze˝ycie: Papie˝, wspól-
na modlitwa tysi´cy ludzi. By∏y szcz´Êliwe, wszystko widzia∏y, pisa∏y 
o tym póêniej wypracowania.
 Karol Wojty∏a, gdy obejmowa∏ kolejne wa˝ne stanowi-
ska w hierarchii koÊcielnej swoim wiekiem, ascetycznym wyglàdem 
i sportowà sylwetkà odbiega∏ od obowiàzujàcych stereotypów, a jego 
niebywale d∏ugi, trwajàcy 9666 dni pontyfikat Papie˝a-Pielgrzyma, 
zadziwi∏ ca∏y Êwiat.
 Sà obrazy, które powracajà przez ca∏e ˝ycie. By∏ rok 1959, 
kl´cza∏em w d∏ugim szeregu kolegów przyst´pujàcych do bierzmowa-
nia w koÊciele Sióstr Norbertanek, na krakowskim Zwierzyƒcu. Biskup 
pomocniczy Karol Wojty∏a nadchodzi∏ z prawej strony, zatrzymujàc 
si´ przy kolejnych kl´czàcych kolegach. Zbli˝y∏ si´ do mnie, patrzàc 
na mnie w skupieniu, dotknà∏ mojego policzka i wyrzek∏ s∏owa kon-
firmacji.  Za mnà stali rodzice, matka powiedzia∏a: Bo˝e, jaki m∏ody. 
W kilka lat póêniej powtórzy∏a to na radosnà wieÊç z Rzymu: jaki 
m∏ody Papie˝. 
 Po bierzmowaniu wszyscy wraz z rodzicami wylegliÊmy na 
podworzec klasztoru Norbertanek. Odje˝d˝a∏ czarnym samochodem, 
nad tylnym siedzeniem pali∏a si´ ma∏a lampka oÊwietlajàca tekst. 
Czyta∏, przygotowywa∏ si´, nie traci∏ ani chwili, ca∏y oddany pracy, 
ca∏y oddany Chrystusowi i Matce Bo˝ej. Ca∏y Twój – Totus Tuus.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
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niej zakorzeniony, nigdy nie by∏a i nie jest kanonicz-
nym terytorium prawos∏awia rosyjskiego.
 Papieskie Msze Êwi´te, odprawiane równie˝ 
w obrzàdku wschodnim, podkreÊla∏y równorz´dnoÊç 
i równoprawnoÊç KoÊcio∏a rzymskiego i Cerkwi grec-
kokatolickiej, zaÊ dla prawos∏awnych Ukraiƒskiej 
Cerkwi Prawos∏awnej Patriarchatu Kijowskiego by∏y 
podkreÊleniem ich niezale˝noÊci od Moskwy – Cer-
kiew powsta∏a w poczàtku lat 90. i nie jest uznawana 
za samodzielnà przez metropolit´ Konstantynopola. 
Zwierzchnik Cerkwi metropolita Filaret spotka∏ si´ 
z Janem Paw∏em II w przekonaniu, ˝e „jest to wizyta 
dialogu, inaczej ni˝ prorokuje Moskwa”.
 W czasie pielgrzymki do Lwowa w 2001 r. 
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II modli∏ si´ w Bazylice Me-
tropolitalnej przed o∏tarzem Matki Bo˝ej ¸askawej. 
W drugà rocznic´ pielgrzymki do Lwowa na fronto-
nie Bazyliki umieszczono p∏askorzeêb´ Ojca Âwi´tego. 
Podczas Mszy Êw. na hipodromie nastàpi∏ akt beaty-
fikacji czcigodnych s∏ug bo˝ych abp. Józefa Bilczew-
skiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego, ods∏oni´cie 
obrazów Êwi´tych oraz wniesienie relikwii.
 W swej homilii Jan Pawe∏ II nawo∏ywa∏ 
chrzeÊcijan do jednoÊci: „Nasta∏ czas od˝egnania si´ 
od bolesnej przesz∏oÊci. ChrzeÊcijanie obydwu naro-
dów powinni iÊç razem… Oczyszczenie pami´ci hi-
storycznej niech sk∏ania wszystkich ku temu, co ∏àczy, 
nie co dzieli, aby razem budowaç przysz∏oÊç wza-
jemnego szacunku, bratniej wspó∏pracy i prawdziwej 
solidarnoÊci”. Wypowiedziane zosta∏y nader wa˝ne 
s∏owa pod adresem Polaków i Ukraiƒców w obu 
j´zykach: „Niech przebaczenie – udzielone i uzyskane 
– rozleje dobroczynny balsam w ka˝dym sercu”.

Na placu przed cerkwià Narodzin PrzenajÊwi´tszej 
Bogurodzicy na Sichowie odby∏o si´ spotkanie 
z m∏odzie˝à. Ojciec Âwi´ty wyg∏osi∏ homili´, podczas 
której powiedzia∏ m.in.:

 Najdro˝si m∏odzi! Dzi´kuj´ Bogu, i˝ pozwoli∏ 
mi spotkaç si´ z wami. Zanim was opuszcz´, chcia∏bym 
oddaç ostatnie s∏owo: Kochajcie KoÊció∏! On jest waszà 
rodzinà i duchowà budowlà, której macie byç ˝ywymi 
kamieniami. Ukazuje on tutaj szczególnie fascynujàce 
oblicze dzi´ki ró˝nym tradycjom, które go wzbogacajà. 
Trwajcie w duchu braterstwa i wzrastajcie zjednocze-
ni, jak dzisiaj, aby ró˝ne tradycje nie by∏y powodem 
podzia∏u, lecz raczej bodêcem do wzajemnego pozna-
nia i szacunku”.

 CzekaliÊmy na przyjazd Ojca Âwi´tego. Nadzieja, chocia˝ 
nik∏a, zawsze si´ w nas tli∏a. Od momentu zaproszenia przez pre-
zydenta Leonida Kuczm´ Ojca Âwi´tego na Ukrain´ modliliÊmy 
si´, aby Jan Pawe∏ II móg∏ zrealizowaç swojà misj´ apostolskà, 
o której od dawna marzy∏. 94. pielgrzymka by∏a jednà z najtrud-
niejszych, tak pod wzgl´dem politycznym, jak i organizacyjnym, 
lecz zarazem jednà z najbardziej wzruszajàcych, zarówno dla Ojca 
Âwi´tego jak i mieszkaƒców Ukrainy.
 W czerwcu 2001 r. Ojciec Âwi´ty przemówi∏ do Ukraiƒców  
w ich j´zyku. Przypomnia∏, ˝e ludzie ˝yjàcy w tym kraju tworzà 
jeden organizm.„Papie˝ mówi lepiej po ukraiƒsku ni˝ prezydent 
Kuczma”, zachwycali si´ Ukraiƒcy. Nikt nie wiedzia∏, ̋ e schorowa-
ny Ojciec Âwi´ty kilka miesi´cy przed pielgrzymkà dwie godziny 
dziennie uczy∏ si´ ich j´zyka.
 W Kijowie dawa∏ si´ odczuç szacunek ze strony w∏adz 
paƒstwowych i ch∏ód ulicy. Jan Pawe∏ II by∏ na Ukrainie raptem 
cztery dni. Gdy przylecia∏ do Kijowa, witali go nieliczni. Lecz 
nast´pnego dnia, kiedy z podkijowskiego lotniska mia∏ lecieç do 
Lwowa, ˝egna∏y go t∏umy mieszkaƒców stolicy Ukrainy.
 Nie zawiedli Polacy, którzy przybyli ze wszystkich by∏ych 
republik radzieckich. ̊ eby by∏o taniej, jechali, nie Êpiàc, dzieƒ i noc. 
Po ch∏odnym Kijowie Lwów zadziwi∏ wszystkich. Um´czeni ludzie, 
którzy miesiàcami nie otrzymujà wyp∏aty, a wod´ w mieszkaniach 
majà tylko po cztery godziny rano i wieczorem, wykrzesali z siebie 
nieprawdopodobny entuzjazm. ZaÊ to, co dzia∏o si´ we Lwowie, 
przypomina∏o najgor´tsze pielgrzymki do Polski – setki tysi´cy ludzi 
na ulicach i na lwowskim hipodromie, atmosfera wielkiego Êw´ta  
i religijnej zadumy, ale te˝ ludowego, radosnego pikniku.
 Podczas pielgrzymki Ojciec Âwi´ty przypomnia∏ Êwiatu 
o Ukrainie, a narodowi przywróci∏ honor – przypomina Miros∏aw 
Marynowycz, wicerektor Ukraiƒskiego Katolickiego Uniwersytetu 
we Lwowie. Od tamtej pory zaczà∏ rodziç si´ ˝ywy dialog mi´dzy 
Polakami i Ukraiƒcami. Dla Ukraiƒskiej Cerkwi Greckokatolickiej 
wizyta Papie˝a by∏a wa˝nym znakiem, ˝e nale˝y ona do KoÊcio∏a 
katolickiego, a zachodnia Ukraina, gdzie KoÊció∏ unicki jest najsil-
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mokracji zatrzymali si´ u boku tego, który wszystko 
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Jan Jaworski, Chicago

 Jednym z przejawów duchowego przebudze-
nia, które jako Polonia zawdzi´czamy wyborowi Kardyna∏a  
z Krakowa na tron papieski, jest Fundacja Jana Paw∏a II. I pul-
sem do polonijnej aktywnoÊci by∏a ju˝ pierwsza pami´tna wi-
zyta Papie˝a w USA i w Chicago w 1979 r. Organizacja ta 
podczas 30 lat dzia∏ania w Stanach Zjednoczonych potrafi∏a 
zgromadziç olbrzymie sumy na bliskie papie˝owi sprawy, jak 
kszta∏cenie polskiej m∏odzie˝y ze Wschodu (czyli z Kresów daw-
nej Rzeczypospolitej). Ze stypendiów Fundacji skorzysta∏o 
prawie tysiàc studentów, a tak˝e studiujàcy w Rzymie ksi´˝a  
z krajów by∏ego Zwiàzku Sowieckiego. To tylko jeden, ale jak˝e 
znaczàcy owoc pontyfikatu i polonijnego zaanga˝owania, z które-
go mo˝emy byç dumni. Innà widzialnà „pamiàtkà”, która Polonii 
w Chicago zosta∏a po papie˝u Janie Pawle II jest pomnik, a tak˝e 
koÊció∏ Êw. Jacka, który on podniós∏ do rangi bazyliki mniejszej, 
pewnie po to, by byç bli˝ej Rodaków w Chicago.

 Szczególnym ho∏dem dla Wielkiego Papie˝a i twór-
czym upami´tnieniem jego dziedzictwa ma byç powstajàce  

z inicjatywy metropolity krakowskiego kard. Stanis∏awa 
Dziwisza Centrum Jana Paw∏a II „Nie l´kajcie si´” 
w sàsiedztwie sanktuarium Mi∏osierdzia Bo˝ego 
w ¸agiewnikach. B´dzie to: hospicjum, oÊrodek po-
mocy rodzinie, szpital, muzeum pontyfikatu, bibliote-
ka, sale koncertowe, sportowe, centrum wolontariatu. 
Centrum ma s∏u˝yç wszystkim, niezale˝nie od stanu 
posiadania.

Chcemy utrwaliç, upami´tniç w tym widzialnym 
znaku osob´ Jana Paw∏a II wraz z duchowym dzie-
dzictwem jego pontyfikatu – mówi kard. Dziwisz.Po-
lonia równie˝ wspiera to dzie∏o. Na dzieƒ beatyfikacji 
przygotowujemy si´ tu wszyscy na Polonii. Cieszymy 
si´ i pami´tamy ten ca∏y Pontyfikat Jana Paw∏a II, ˝e 
ju˝ za nied∏ugo s∏owa s∏yszane na Placu Âw. Piotra 
w dniu pogrzebu „Santo Subito” nabiorà dos∏ownego 
znaczenia i b´dziemy mogli czciç go jako Âwi´tego – 
B∏ogos∏awionego Jana Paw∏a II.

Refleksje przed 
beatyfikacją 
Jana Pawła II

Nie wiadomo dok∏adnie kto pierwszy – jeszcze na 
d∏ugo przed Jego Êmiercià – okreÊli∏ Papie˝a z Pol-
ski s∏owami „Jan Pawe∏ II Wielki”. Mia∏ zapewne na 
myÊli epokowe dokonania Ojca Âwi´tego, jego wp∏yw 
na histori´ wspó∏czesnà i kszta∏t KoÊcio∏a rzymsko-
katolickiego, któremu prawie 27 lat z woli Chrystusa 
przewodzi∏.

 DziÊ, gdy nie tylko Polacy, ale ca∏y KoÊció∏ 
Powszechny z radoÊcià oczekuje na wyniesienie Jana 
Paw∏a II na o∏tarze, warto spojrzeç na Jego pontyfikat 
tak˝e z perspektywy polonijnej.

 Warto postawiç pytanie, jak pos∏uga 
Papie˝a by∏a i jest postrzegana przez amerykanów 
polskiego pochodzenia i przez Polaków, których trud-
ne losy rzuci∏y na goÊcinnà ziemi´ amerykaƒskà. 
Trzeba uwzgl´dniç nies∏ychane wr´cz zró˝nicowanie 
Êrodowisk, które sk∏adajà si´ na amerykaƒskà Poloni´. 
To zró˝nicowanie widaç w podziale na „starà”, czyli 
powojennà emigracj´ oraz „nowà”, która generalnie 
ma charakter „solidarnoÊciowy”, ale nie wykszta∏ci∏a 
adekwatnej do swej liczebnoÊci i potencja∏u intelek-
tualnego organizacji. Jedno nie ulega wàtpliwoÊci: 
wybór kardyna∏a Karola Wojty∏y na Biskupa Rzymu 
sprawi∏, ˝e identyfikacja z Polskà i narodem polskim 
sta∏a si´ modna.

Ojciec Âwi´ty obudzi∏ w nas szczery, 
a wczeÊniej gdzieÊ ukryty i zal´kniony 

patriotyzm. Poprzez Jana Paw∏a II Êwiat 
zainteresowa∏ si´ Polskà, jej historià 
i kulturà. Prawdziwie historycznym 

wydarzeniem dla Chicago i Polonii by∏a 
wizyta Jana Paw∏a II. Przyjmowano go 
z wiarà, mi∏oÊcià i nieopisanà radoÊcià  

i entuzjazmem.

 ¸atwiej by∏o niektórym przyznaç si´ do 
polskoÊci. DoÊç wspomnieç prawdziwy renesans 
3-majowych parad, które gromadzà dziesiàtki tysi´cy 
doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci. Obraz tysi´cy samocho-
dów oznaczonych polskimi barwami, je˝d˝àcych tego 
dnia ulicami Chicago, tez´ o Papie˝u – budzicielu uczuç 
patriotycznych – potwierdza. Innym, a jak˝e pi´knym 
symptomem patriotycznego „przebudzenia” Rodaków 

w Ameryce jest si∏a Zwiàzku Podhalan, dziesiàtki kapel i zespo∏ów 
góralskich i, co niezwykle wa˝ne, coroczne wyjazdy do Ojca 
Âwi´tego, by wraz z nim i dla niego muzykowaç. On sam bardzo 
si´ z odwiedzin Górali zza oceanu cieszy∏. Podobnie zresztà polski 
Papie˝ „przebudzi∏” mi∏oÊç do ojcowizny, rodzinnej pieÊni, zwy-
czajów, strojów na polskim Podhalu. Wielkim góralskim Êwi´tem 
by∏a wizyta Jana Paw∏a II w Zakopanem pod Wielkà Krokwià  
6 czerwca 1997 r. i w Ludêmierzu w dniu nast´pnym.

Aby uÊwiadomiç sobie znaczenie Ojca Âwi´tego 
w naszych polonijnych relacjach do „tego co 

Polsk´ stanowi” wystarczy przywo∏aç stan 
wojenny, og∏oszony 13 grudnia 1981 r. 

ÂwiadomoÊç, ˝e jako naród mamy w Rzymie Rodaka – 
Papie˝a, wielkiego or´downika sprawy wolnoÊci, by∏a Êwiat∏em 
w ciemnoÊciach nie tylko dla maltretowanych, wi´zionych przez 
re˝im Polaków. Fakt ten musia∏ wp∏ynàç na decyzje i sposób 
post´powania komunistów. Mobilizacja spo∏eczeƒstwa tzw. wol-
nego Êwiata w obronie praw narodu polskiego i ogromna pomoc 
materialna, organizowana oddolnie (tak˝e przez Amerykanów) 
by∏yby bez „promieniowania” Jana Paw∏a II nie do pomyÊlenia. 
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e pod urokiem Papie˝a z Polski by∏ prezy-
dent Ronald Reagan, który podjà∏ federalny program charytatyw-
nej pomocy dla uciemi´˝onego narodu.

 Jan Pawe∏ II rozpoczà∏ swój pontyfikat proroczym we-
zwaniem: Nie l´kajcie si´ otworzyç serc i przestrzeni publicznej 
dla CHRYSTUSA! Nie da si´ stwierdziç w jaki sposób papieskie 
zawierzenie Chrystusowi wp∏yn´∏o na naszà wiar´. Jednak wielu 
Polaków, zw∏aszcza m∏odych w kraju i na emigracji – uczy∏o si´ od 
Ojca Âwi´tego odwagi w naÊladowaniu Chrystusa i entuzjazmu  
w prze˝ywaniu swojego chrzeÊcijaƒstwa. Wiemy, z jakim en-
tuzjazmem m∏odzie˝ amerykaƒska i polonijna uczestniczy∏a 
w Âwiatowych Dniach M∏odzie˝y w Denver. [...]

Wizyta Jana Paw∏a II w Lublinie. Dziedziniec KUL, 9 czerwca 1987, wr´czenie kamienia w´gielnego ofiarowanego przez Poloni´ w USA pod Kolegium Jana 
Paw∏a II na KUL. Zdj´cie: Archiwum Jana Jaworskiego

Jan Jaworski pochodzi z Dàbrowy Tarnowskiej. Studiowa∏ teologi´ i filozofi´ na KUL-u oraz socjologi´ na PUNO. Od 30 lat 
mieszka w Chicago. Dziennikarz i publicysta, korespondent KAI, rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego WP, dzia∏acz spo∏eczny. 
Autor ksià˝ki „Jan Pawe∏ II wÊród Polonii Amerykaƒskiej”, wspó∏za∏o˝yciel i wieloletni prezes chicagowskiego oddzia∏u Towarzy-
stwa Przyjació∏ KUL. Organizator wielu akcji charytatywnych. Obecnie bierze udzia∏ w promowaniu powstajàcego z inicjatywy 
kard. Stanis∏awa Dziwisza Centrum Jana Paw∏a II w ¸agiewnikach. Odznaczony m.in. przez papie˝a Jana Paw∏a II Medalem „Za 
Papie˝a i KoÊció∏” oraz przez papie˝a Benedykta XVI Orderem Âwi´tego Sylwestra.
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Jan Jaworski, Chicago

 Jednym z przejawów duchowego przebudze-
nia, które jako Polonia zawdzi´czamy wyborowi Kardyna∏a  
z Krakowa na tron papieski, jest Fundacja Jana Paw∏a II. I pul-
sem do polonijnej aktywnoÊci by∏a ju˝ pierwsza pami´tna wi-
zyta Papie˝a w USA i w Chicago w 1979 r. Organizacja ta 
podczas 30 lat dzia∏ania w Stanach Zjednoczonych potrafi∏a 
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w Chicago zosta∏a po papie˝u Janie Pawle II jest pomnik, a tak˝e 
koÊció∏ Êw. Jacka, który on podniós∏ do rangi bazyliki mniejszej, 
pewnie po to, by byç bli˝ej Rodaków w Chicago.

 Szczególnym ho∏dem dla Wielkiego Papie˝a i twór-
czym upami´tnieniem jego dziedzictwa ma byç powstajàce  

z inicjatywy metropolity krakowskiego kard. Stanis∏awa 
Dziwisza Centrum Jana Paw∏a II „Nie l´kajcie si´” 
w sàsiedztwie sanktuarium Mi∏osierdzia Bo˝ego 
w ¸agiewnikach. B´dzie to: hospicjum, oÊrodek po-
mocy rodzinie, szpital, muzeum pontyfikatu, bibliote-
ka, sale koncertowe, sportowe, centrum wolontariatu. 
Centrum ma s∏u˝yç wszystkim, niezale˝nie od stanu 
posiadania.

Chcemy utrwaliç, upami´tniç w tym widzialnym 
znaku osob´ Jana Paw∏a II wraz z duchowym dzie-
dzictwem jego pontyfikatu – mówi kard. Dziwisz.Po-
lonia równie˝ wspiera to dzie∏o. Na dzieƒ beatyfikacji 
przygotowujemy si´ tu wszyscy na Polonii. Cieszymy 
si´ i pami´tamy ten ca∏y Pontyfikat Jana Paw∏a II, ˝e 
ju˝ za nied∏ugo s∏owa s∏yszane na Placu Âw. Piotra 
w dniu pogrzebu „Santo Subito” nabiorà dos∏ownego 
znaczenia i b´dziemy mogli czciç go jako Âwi´tego – 
B∏ogos∏awionego Jana Paw∏a II.
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na histori´ wspó∏czesnà i kszta∏t KoÊcio∏a rzymsko-
katolickiego, któremu prawie 27 lat z woli Chrystusa 
przewodzi∏.
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Paw∏a II na o∏tarze, warto spojrzeç na Jego pontyfikat 
tak˝e z perspektywy polonijnej.

 Warto postawiç pytanie, jak pos∏uga 
Papie˝a by∏a i jest postrzegana przez amerykanów 
polskiego pochodzenia i przez Polaków, których trud-
ne losy rzuci∏y na goÊcinnà ziemi´ amerykaƒskà. 
Trzeba uwzgl´dniç nies∏ychane wr´cz zró˝nicowanie 
Êrodowisk, które sk∏adajà si´ na amerykaƒskà Poloni´. 
To zró˝nicowanie widaç w podziale na „starà”, czyli 
powojennà emigracj´ oraz „nowà”, która generalnie 
ma charakter „solidarnoÊciowy”, ale nie wykszta∏ci∏a 
adekwatnej do swej liczebnoÊci i potencja∏u intelek-
tualnego organizacji. Jedno nie ulega wàtpliwoÊci: 
wybór kardyna∏a Karola Wojty∏y na Biskupa Rzymu 
sprawi∏, ˝e identyfikacja z Polskà i narodem polskim 
sta∏a si´ modna.
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a wczeÊniej gdzieÊ ukryty i zal´kniony 
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i entuzjazmem.
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w Ameryce jest si∏a Zwiàzku Podhalan, dziesiàtki kapel i zespo∏ów 
góralskich i, co niezwykle wa˝ne, coroczne wyjazdy do Ojca 
Âwi´tego, by wraz z nim i dla niego muzykowaç. On sam bardzo 
si´ z odwiedzin Górali zza oceanu cieszy∏. Podobnie zresztà polski 
Papie˝ „przebudzi∏” mi∏oÊç do ojcowizny, rodzinnej pieÊni, zwy-
czajów, strojów na polskim Podhalu. Wielkim góralskim Êwi´tem 
by∏a wizyta Jana Paw∏a II w Zakopanem pod Wielkà Krokwià  
6 czerwca 1997 r. i w Ludêmierzu w dniu nast´pnym.

Aby uÊwiadomiç sobie znaczenie Ojca Âwi´tego 
w naszych polonijnych relacjach do „tego co 
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re˝im Polaków. Fakt ten musia∏ wp∏ynàç na decyzje i sposób 
post´powania komunistów. Mobilizacja spo∏eczeƒstwa tzw. wol-
nego Êwiata w obronie praw narodu polskiego i ogromna pomoc 
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Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e pod urokiem Papie˝a z Polski by∏ prezy-
dent Ronald Reagan, który podjà∏ federalny program charytatyw-
nej pomocy dla uciemi´˝onego narodu.

 Jan Pawe∏ II rozpoczà∏ swój pontyfikat proroczym we-
zwaniem: Nie l´kajcie si´ otworzyç serc i przestrzeni publicznej 
dla CHRYSTUSA! Nie da si´ stwierdziç w jaki sposób papieskie 
zawierzenie Chrystusowi wp∏yn´∏o na naszà wiar´. Jednak wielu 
Polaków, zw∏aszcza m∏odych w kraju i na emigracji – uczy∏o si´ od 
Ojca Âwi´tego odwagi w naÊladowaniu Chrystusa i entuzjazmu  
w prze˝ywaniu swojego chrzeÊcijaƒstwa. Wiemy, z jakim en-
tuzjazmem m∏odzie˝ amerykaƒska i polonijna uczestniczy∏a 
w Âwiatowych Dniach M∏odzie˝y w Denver. [...]
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Ciesz´ si´, ˝e mog´ byç dzisiaj poÊród was, drodzy bracia i siostry, 
i wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Witam Ksi´dza Prymasa
Polski z wszystkimi biskupami przyby∏ymi z Ojczyzny. Witam arcybisku-
pa Kondrusiewicza z Moskwy, arcybiskupa Âwiàtka z Mohylewa. [...]

 Do teraêniejszoÊci nale˝y przede wszystkim 
wspólne doÊwiadczenie, od którego dopiero teraz 
uwalniajà si´ ludzie wierzàcy w tych rejonach Europy. 
 
Po godzinach ciemnoÊci, po godzinie dziejowej próby wybi∏a nie-
dawno godzina Êwiat∏oÊci i nowego chrzeÊcijaƒskiego poczàtku. Przez 
pi´çdziesiàt d∏ugich lat na wiele sposobów utrudniano nam praktyk´ 
wiary, teraz – ufamy – ̋ e nadszed∏ wreszcie czas, kiedy wszyscy – Polacy 
i Litwini – mo˝ecie jawnie dawaç Êwiadectwo o Ewangelii, w przeko-
naniu, ˝e dla ka˝dego cz∏owieka i dla ca∏ych spo∏eczeƒstw jest ona naj-
mocniejszym oparciem, które pozwala i pomaga pokonywaç trudnoÊci 
w chwili obecnej, pozwala te˝ przezwyci´˝aç pokus´ rezygnacji i l´ku, 
wzbudza w ka˝dym i we wszystkich gotowoÊç do solidarnej pracy dla 
dobra wspólnego, dla przysz∏oÊci.

Drodzy Bracia i Siostry, wasze 
miasto otrzyma∏o bardzo wyraêne 

powo∏anie do wspó∏istnienia ró˝nych 
ludzi, ró˝nych j´zyków, ró˝nych

kultur i religii. Tak by∏o w przesz∏oÊci, 
tak jest i teraz. 

Spotkanie z Polakami 
w kościele Świętego Ducha

Wilno [Litwa], 5 wrzeÊnia 1993

Lwów [Ukraina], 26 czerwca 2001Drodzy Bracia i Siostry!

Pragn´ wyraziç mojà szczególnà radoÊç ze spotkania 
z wami dzisiaj, w ramach mej pielgrzymki na Litw´, 
w koÊciele Âwi´tego Ducha w Wilnie, do którego 
ucz´szczajà Polacy – obywatele litewscy.
Ta Êwiàtynia jest wymownym symbolem, jest jakby 
pamiàtkà wydarzeƒ, które pozostawi∏y niezatarty Êlad 
na chrzeÊcijaƒskich i narodowych dziejach dwóch 
krajów, po∏àczonych – ju˝ od czasów ma∏˝eƒstwa 
wielkiego ksi´cia litewskiego W∏adys∏awa Jagie∏∏y 
z dziedziczkà polskiego tronu Jadwigà – po∏àczonych 
Êcis∏ymi wi´zami sàsiedztwa, przyjaêni i braterstwa. 
Wystarczy przypomnieç Êwietlanà postaç Êw. Kazi-
mierza, by ukazaç g∏´bi´ i owocnoÊç tej wi´zi, któ-
ra przetrwa∏a nawet trudne okresy. I chocia˝ niekie-
dy przes∏ania∏y jà antagonizmy, to jednak nigdy nie 
zdo∏a∏y podwa˝yç jej sensu i jej celowoÊci.

Serdecznie pozdrawiam 
tych, którzy mówià po 
polsku
Drodzy m∏odzi przyjaciele,
PrzybyliÊcie tu, aby we wspólno-
cie waszych rówieÊników spotkaç si´ 
z papie˝em i s∏uchaç, co on ma wam 
do powiedzenia. Otó˝ chc´ wam 
powiedzieç to, co powiedzia∏em do 
ca∏ego KoÊcio∏a na koniec Wielkie-
go Jubileuszu Roku 2000: Duc in al-
tum! Wyp∏yƒ na g∏´bi´! Nie poddaj si´ 
zniech´ceniu, jakie mo˝e rodziç kry-
zys relacji spo∏ecznych, twoje w∏asne 
niepowodzenia w poszukiwaniu sen-
su codziennoÊci czy jakiekolwiek inne 
uwarunkowania wspó∏czesnego Êwiata. 
Nigdy nie traç z oczu Chrystusa! Wpa-
truj si´ w duchu w Jego oblicze – ob-
licze wcielonego Syna Bo˝ego, Na-
uczyciela, Uzdrowiciela, udr´czonego 
S∏ugi Jahwe, zmartwychwsta∏ego Pana. 
Zobacz w Jego oczach, jak bardzo ci´ 
kocha! Nie l´kaj si´ tej mi∏oÊci! Nie 
l´kaj si´ odpowiedzieç na nià szczerà, 
m∏odzieƒczà mi∏oÊcià! Niech ta mi∏oÊç 
kszta∏tuje twój Êwiat, twojà osobowoÊç 
i twoje odniesienie do ludzi! Z Chry-
stusem wyp∏ywaj na g∏´bi´ swojego 
cz∏owieczeƒstwa! Nie traç nadziei! 
WiernoÊç Jego wezwaniu przyniesie 
w twoim ˝yciu b∏ogos∏awione owoce.

Do 
młodzieży 
polskiej

Drodzy m∏odzi.
Pami´tajcie o m´czennikach. Pami´tajcie, jak wielkà cen´ p∏acili 
wasi dziadowie i ojcowie, aby dochowaç wiernoÊci Chrystusowi 
i KoÊcio∏owi. Niech ich wiara, nadzieja i mi∏oÊç owocujà w sercach 
waszych.

Prosz´ was, zanieÊcie moje pozdrowienie do waszych domów rodzin-
nych, szkó∏, miejsc pracy. ZanieÊcie je waszym rówieÊnikom. Wszyst-
kich was nosz´ w moim sercu i otaczam modlitwà. Prosz´ Boga, 
abyÊcie byli pokoleniem, które po∏o˝y mocne podwaliny pod gmach 
wiary pokoleƒ trzeciego tysiàclecia. Niech Bóg wam b∏ogos∏awi!
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Testament 

Jana Pawła II
Testament
W Imi´ Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Amen.
“Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz 
przyb´dzie” (por. Mt 24, 42) - te s∏owa przypominajà 
mi ostateczne wezwanie, które nastàpi wówczas, 
kiedy Pan zechce. Pragn´ za nim podà˝yç i pragn´, 
aby wszystko, co sk∏ada si´ na moje ziemskie ˝ycie, 
przygotowa∏o mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy 
ona nastàpi, ale tak jak wszystko, równie˝ i t´ chwil´ 
oddaj´ w r´ce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus. 
W tych samych r´kach matczynych zostawiam wszyst-
ko i Wszystkich, z którymi zwiàza∏o mnie moje ˝ycie 
i moje powo∏anie. W tych R´kach zostawiam nade 
wszystko KoÊció∏, a tak˝e mój Naród i ca∏à ludzkoÊç. 
Wszystkim dzi´kuj´. Wszystkich prosz´ o przebacze-
nie. Prosz´ tak˝e o modlitw´, aby Mi∏osierdzie Bo˝e 
okaza∏o si´ wi´ksze od mojej s∏aboÊci i niegodnoÊci.
W czasie rekolekcji przeczyta∏em raz jeszcze testament 
Ojca Âwi´tego Paw∏a VI. Lektura ta sk∏oni∏a mnie do 
napisania niniejszego testamentu. Nie pozostawiam 
po sobie w∏asnoÊci, którà nale˝a∏oby zadysponowaç. 
Rzeczy codziennego u˝ytku, którymi si´ pos∏ugiwa∏em, 
prosz´ rozdaç wedle uznania. Notatki osobiste spaliç. 
Prosz´, a˝eby nad tymi sprawami czuwa∏ Ks. Stanis∏aw 
[przyp. red.: Ks. Stanis∏aw Dziwisz], któremu dzi´kuj´ 
za tyloletnià wyrozumia∏à wspó∏prac´ i pomoc. 
Wszystkie zaÊ inne podzi´kowania zostawiam w ser-
cu przed Bogiem Samym, bo trudno je tu wyraziç.
 Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspo-
zycje, jakie wyda∏ Ojciec Âwi´ty Pawe∏ VI.
[dodatek na marginesie: Grób w ziemi, bez sarkofagu. 
13.III.1992]
 O miejscu niech zdecyduje Kolegium Kardy-
nalskie i Rodacy.
 Apud Dominum Misericordia et copiosa 
apud Eum redemptio

Jan Pawe∏ pp. II
Rzym, 6.III.1979. 

Dopiski póêniejsze
Po Êmierci prosz´ o Msze Âwi´te i modlitwy.
5.III.1990. 
 Wyra˝am najg∏´bszà ufnoÊç, ˝e przy ca∏ej 
mojej s∏aboÊci Pan udzieli mi ka˝dej ∏aski potrzebnej, 
aby sprostaç wedle Jego Woli wszelkim zadaniom, 
doÊwiadczeniom i cierpieniom, jakich zechce za˝àdaç 
od swego s∏ugi w ciàgu ̋ ycia. Ufam te˝, ̋ e nie dopuÊci, 
abym kiedykolwiek przez jakieÊ swoje post´powanie: 
s∏owa, dzia∏anie lub zaniedbanie dzia∏aƒ, móg∏ 
sprzeniewierzyç si´ moim obowiàzkom na tej Êwi´tej 
Piotrowej Stolicy. 

24.II. - 1. III.1980.

 Równie˝ w ciàgu tych rekolekcji rozwa˝a∏em prawd´ o Chry-
stusowym kap∏aƒstwie w perspektywie owego PrzejÊcia, jakim dla 
ka˝dego z nas jest chwila jego Êmierci. Rozstania si´ z tym Êwiatem 
- aby narodziç si´ dla innego, dla Êwiata przysz∏ego, którego znakiem 
decydujàcym, wymownym jest dla nas Zmartwychwstanie Chrystusa.
 Odczyta∏em wi´c zesz∏oroczny zapis mojego testamentu, do-
konany równie˝ w czasie rekolekcji - porówna∏em go z testamentem 
mojego wielkiego Poprzednika i Ojca Paw∏a VI, z tym wspania∏ym 
Êwiadectwem o Êmierci chrzeÊcijanina i papie˝a - oraz odnowi∏em  
w sobie ÊwiadomoÊç spraw, do których sporzàdzony przeze mnie  
(w sposób raczej prowizoryczny) ów zapis z 6.III.1979 si´ odnosi.
 Dzisiaj pragn´ do niego dodaç tylko tyle, ˝e z mo˝liwoÊcià 
Êmierci ka˝dy zawsze musi si´ liczyç. I zawsze musi byç przygoto-
wany do tego, ˝e stanie przed Panem i S´dzià - a zarazem Odku-
picielem i Ojcem. Wi´c i ja licz´ si´ z tym nieustannie, powierzajàc 
ów decydujàcy moment Matce Chrystusa i KoÊcio∏a - Matce mojej 
nadziei.
 Czasy, w których ˝yjemy, sà niewymownie trudne i niespo-
kojne. Trudna tak˝e i nabrzmia∏a w∏aÊciwà dla tych czasów próbà 
- sta∏a si´ droga KoÊcio∏a, zarówno Wiernych jak i Pasterzy. W niektó-
rych krajach, (jak np. w tym, o którym czyta∏em w czasie rekolekcji), 
KoÊció∏ znajduje si´ w okresie takiego przeÊladowania, które w niczym 
nie ust´puje pierwszym stuleciom, raczej je przewy˝sza co do stopnia 
bezwzgl´dnoÊci i nienawiÊci. Sanguis Martyrum - semen Christiano-
rum. A prócz tego - tylu ludzi ginie niewinnie, choçby i w tym kraju, 
w którym ˝yjemy...
 Pragn´ raz jeszcze ca∏kowicie zdaç si´ na Wol´ Pana. On 
Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakoƒczyç moje ziemskie ˝ycie 
i pasterzowanie. W ˝yciu i Êmierci Totus Tuus przez Niepokalanà. 
Przyjmujàc ju˝ teraz t´ Êmierç, ufam, ˝e Chrystus da mi ∏ask´ owego 
ostatniego PrzejÊcia czyli Paschy. Ufam te˝, ˝e uczyni jà po˝ytecznà 
dla tej najwi´kszej sprawy, której staram si´ s∏u˝yç: dla zbawienia 
ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów  
i ludów (wÊród nich serce w szczególny sposób si´ zwraca do mojej 
ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzy∏ - dla 
sprawy KoÊcio∏a, dla chwa∏y Boga Samego.
 Niczego wi´cej nie pragn´ dopisaç do tego, co napisa∏em 
przed rokiem - tylko wyraziç owà gotowoÊç i ufnoÊç zarazem, do ja-
kiej niniejsze rekolekcje ponownie mnie usposobi∏y.

Jan Pawe∏ pp. II 

5.III.1982.
 W ciàgu tegorocznych rekolekcji przeczyta∏em (kilkakrotnie) 
tekst testamentu z 6.III.1979. Chocia˝ nadal uwa˝am go za prowizo-
ryczny (nieostateczny), pozostawiam go w tej formie, w jakiej istnieje. 
Niczego (na razie) nie zmieniam, ani te˝ niczego nie dodaj´, gdy cho-
dzi o dyspozycje w nim zawarte.

Zamach na moje ˝ycie z 13.V.1981 w pewien sposób potwierdzi∏ 
s∏usznoÊç s∏ów zapisanych w czasie rekolekcji z 1980 r. (24.II - 1.III).

Tym g∏´biej czuj´, ˝e znajduj´ si´ ca∏kowicie w Bo˝ych R´kach - 
i pozostaj´ nadal do dyspozycji mojego Pana, powierzajàc si´ Mu 

w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus).
Jan Pawe∏ pp. II  5.III.1982.

 Ps. W zwiàzku z ostatnim zdaniem testamentu z 6.III.1979 
[przyp. red.: o miejscu pogrzebu] “niech zdecyduje Kolegium Kardy-
nalskie i Rodacy” - wyjaÊniam, ̋ e mam na myÊli Metropolit´ Krakow-
skiego lub Rad´ G∏ównà Episkopatu Polski - Kolegium Kardynalskie zaÊ 
prosz´, aby ewentualnym proÊbom w miar´ mo˝noÊci uczynili zadoÊç. 
1.III.1985 (w czasie rekolekcji):

Jeszcze - co do zwrotu “Kolegium Kardynalskie i Rodacy”: “Kole-
gium Kardynalskie” nie ma ˝adnego obowiàzku pytaç w tej spra-
wie “Rodaków”, mo˝e jednak to uczyniç, jeÊli z jakichÊ powodów 
uzna za stosowne.

JPII 

Rekolekcje jubileuszowego roku 2000
(12-18.III)
(do testamentu)

 1. Kiedy w dniu 16 paêdziernika 1978 konklawe 
kardyna∏ów wybra∏o Jana Paw∏a II, Prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyƒski powiedzia∏ do mnie: “zadaniem nowego papie˝a b´dzie 
wprowadziç KoÊció∏ w Trzecie Tysiàclecie”. Nie wiem, czy przyta-
czam to zdanie dos∏ownie, ale taki z pewnoÊcià by∏ sens tego, co 
wówczas us∏ysza∏em. Wypowiedzia∏ je zaÊ Cz∏owiek, który prze-
szed∏ do historii jako Prymas Tysiàclecia. Wielki Prymas. By∏em 
Êwiadkiem Jego pos∏annictwa, Jego heroicznego zawierzenia. 
Jego zmagaƒ i Jego zwyci´stwa. “Zwyci´stwo, kiedy przyjdzie, 
b´dzie to zwyci´stwo przez Maryj´” - zwyk∏ by∏ powtarzaç Prymas 
Tysiàclecia s∏owa swego Poprzednika kard. Augusta Hlonda.
 W ten sposób zosta∏em poniekàd przygotowany do za-
dania, które w dniu 16 paêdziernika 1978 r. stan´∏o przede mnà.  
W chwili, kiedy pisz´ te s∏owa jubileuszowy Rok 2000 sta∏ si´ ju˝ 
rzeczywistoÊcià, która trwa. W nocy 24 grudnia 1999 r. zosta∏a otwar-
ta symboliczna Brama Wielkiego Jubileuszu w Bazylice Êw. Piotra,  
z kolei u Êw. Jana na Lateranie, u Matki Bo˝ej Wi´kszej (S. Maria 
Maggiore) - w Nowy Rok, a w dniu 19 stycznia Brama Bazyliki  
Êw. Paw∏a “za murami”. To ostatnie wydarzenie ze wzgl´du na 
swój ekumeniczny charakter szczególnie zapisa∏o si´ w pami´ci.
 2. W miar´ jak Rok Jubileuszowy 2000 posuwa si´ na-
przód, z dnia na dzieƒ i z miesiàca na miesiàc, zamyka si´ za nami 
dwudziesty wiek, a otwiera wiek dwudziesty pierwszy. Z wyro-
ków OpatrznoÊci dane mi by∏o ˝yç w tym trudnym stuleciu, któ-
re odchodzi do przesz∏oÊci, a w roku, w którym wiek mego ˝ycia 
dosi´ga lat osiemdziesi´ciu (octogesima adveniens), nale˝y pytaç, 
czy nie czas powtórzyç za biblijnym Symeonem Nuncdimittis?
 W dniu 13 maja 1981 r., w dniu zamachu na Papie˝a pod-
czas audiencji na placu Êw. Piotra, OpatrznoÊç Bo˝a w sposób cu-
downy ocali∏a mnie od Êmierci. Ten, który jest jedynym Panem ̋ ycia 
i Êmierci, sam mi to ˝ycie przed∏u˝y∏, niejako podarowa∏ na nowo. 
Odtàd ono jeszcze bardziej do Niego nale˝y. Ufam, ˝e On Sam 
pozwoli mi rozpoznaç, dokàd mam pe∏niç t´ pos∏ug´, do której 
mnie wezwa∏ w dniu 16 paêdziernika 1978. Prosz´ Go, a˝eby ra-
czy∏ mnie odwo∏aç wówczas, kiedy Sam zechce. “W ˝yciu i Êmierci 
do Pana nale˝ymy... Paƒscy jesteÊmy” (por. Rz 14, 8). Ufam te˝, 
˝e dokàd dane mi b´dzie spe∏niaç Piotrowà pos∏ug´ w KoÊciele, 
Mi∏osierdzie Bo˝e zechce u˝yczaç mi si∏ do tej pos∏ugi nieodzownych.
 3. Jak co roku podczas rekolekcji odczyta∏em mój testa-
ment z dnia 6.III.1979. Dyspozycje w nim zawarte w dalszym ciàgu 
podtrzymuj´. To, co wówczas, a tak˝e w czasie kolejnych rekolekcji 
zosta∏o dopisane, stanowi odzwierciedlenie trudnej i napi´tej sytu-
acji ogólnej, która cechowa∏a lata osiemdziesiàte. Od jesieni roku  
1989 sytuacja ta uleg∏a zmianie. Ostatnie dziesi´ciolecie 
ubieg∏ego stulecia wolne by∏o od dawniejszych napi´ç, 
co nie znaczy, ˝e nie przynios∏o z sobà nowych proble-
mów i trudnoÊci. Niech b´dà dzi´ki Bo˝ej OpatrznoÊci  
w sposób szczególny za to, ̋ e okres tzw. “zimnej wojny” zakoƒczy∏ si´ 
bez zbrojnego konfliktu nuklearnego, którego niebezpieczeƒstwo 
w minionym okresie wisia∏o nad Êwiatem.
 4. Stojàc na progu trzeciego tysiàclecia in medio Eccle-
siae, pragn´ raz jeszcze wyraziç wdzi´cznoÊç Duchowi Âwi´temu 

za wielki dar Soboru Watykaƒskiego II, które-
go wraz z ca∏ym KoÊcio∏em - a w szczególnoÊci 
z ca∏ym Episkopatem - czuj´ si´ d∏u˝nikiem. 
Jestem przekonany, ˝e d∏ugo jeszcze dane 
b´dzie nowym pokoleniom czerpaç z tych bo-
gactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas ob-
darowa∏. Jako Biskup, który uczestniczy∏  
w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostat-
niego dnia, pragn´ powierzyç to wielkie dziedzic-
two wszystkim, którzy do jego realizacji sà i b´dà  
w przysz∏oÊci powo∏ani. Sam zaÊ dzi´kuj´ Wiecz-
nemu Pasterzowi za to, ˝e pozwoli∏ mi tej wielkiej 
sprawie s∏u˝yç w ciàgu wszystkich lat mego pon-
tyfikatu.
 In medio Ecclesiae... od najm∏odszych lat 
biskupiego powo∏ania - w∏aÊnie dzi´ki Soborowi - 
dane mi by∏o doÊwiadczyç braterskiej wspólnoty 
Episkopatu. Jako kap∏an Archidiecezji Krakowskiej 
doÊwiadczy∏em, czym jest braterska wspólnota pre-
zbiterium - Sobór zaÊ otworzy∏ nowy wymiar tego 
doÊwiadczenia.
 5. Ile˝ osób winien bym tutaj wymieniç? 
Chyba ju˝ wi´kszoÊç z nich Pan Bóg powo∏a∏ do Sie-
bie - Tych, którzy jeszcze znajdujà si´ po tej stronie, 
niech s∏owa tego testamentu przypomnà, wszystkich  
i wsz´dzie, gdziekolwiek si´ znajdujà.
 W ciàgu dwudziestu z górà lat spe∏niania 
Piotrowej pos∏ugi in medio Ecclesiae dozna∏em 
˝yczliwej i jak˝e owocnej wspó∏pracy wielu 
Ksi´˝y Kardyna∏ów, Arcybiskupów i Biskupów, 
wielu kap∏anów, wielu osób zakonnych - Braci 
i Sióstr - wreszcie bardzo wielu osób Êwieckich, 
ze Êrodowiska kurialnego, ze strony wikariatu 
Diecezji Rzymskiej oraz spoza tych Êrodowisk.
 Jak˝e nie ogarnàç wdzi´cznà pami´cià 
wszystkich na Êwiecie Episkopatów, z którymi 
spotyka∏em si´ w rytmie odwiedzin ad limina Apo-
stolorum? Jak˝e nie pami´taç tylu Braci chrzeÊcijan 
niekatolików? A rabina Rzymu? I tylu innych przed-
stawicieli religii pozachrzeÊcijaƒskich? A ilu przed-
stawicieli Êwiata kultury, nauki, polityki, Êrodków 
przekazu?
 6. W miar´, jak zbli˝a si´ kres mego 
ziemskiego ˝ycia, wracam pami´cià do jego 
poczàtku, do moich Rodziców, Brata i Sio-
stry (której nie zna∏em, bo zmar∏a przed moim 
narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie 
zosta∏em ochrzczony, do tego miasta mo-
jej m∏odoÊci, do rówieÊników, kole˝anek  
i kolegów ze szko∏y podstawowej, z gimna-
zjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy 
pracowa∏em jako robotnik, a potem do para-
fii w Niegowici, i krakowskiej Êw. Floriana, do 
duszpasterstwa akademickiego, do Êrodowiska... 
do wielu Êrodowisk... w Krakowie, w Rzymie... 
do osób, które Pan mi szczególnie powierzy∏ - 
wszystkim pragn´ powiedzieç jedno: “Bóg Wam 
zap∏aç”! 

In manus Tuas, Domine, commendo spiritum 
meum
A.D. 17.III.2000.

WSPÓLNOTA POLSKA 1/2011

3332



Testament 

Jana Pawła II
Testament
W Imi´ Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Amen.
“Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz 
przyb´dzie” (por. Mt 24, 42) - te s∏owa przypominajà 
mi ostateczne wezwanie, które nastàpi wówczas, 
kiedy Pan zechce. Pragn´ za nim podà˝yç i pragn´, 
aby wszystko, co sk∏ada si´ na moje ziemskie ˝ycie, 
przygotowa∏o mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy 
ona nastàpi, ale tak jak wszystko, równie˝ i t´ chwil´ 
oddaj´ w r´ce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus. 
W tych samych r´kach matczynych zostawiam wszyst-
ko i Wszystkich, z którymi zwiàza∏o mnie moje ˝ycie 
i moje powo∏anie. W tych R´kach zostawiam nade 
wszystko KoÊció∏, a tak˝e mój Naród i ca∏à ludzkoÊç. 
Wszystkim dzi´kuj´. Wszystkich prosz´ o przebacze-
nie. Prosz´ tak˝e o modlitw´, aby Mi∏osierdzie Bo˝e 
okaza∏o si´ wi´ksze od mojej s∏aboÊci i niegodnoÊci.
W czasie rekolekcji przeczyta∏em raz jeszcze testament 
Ojca Âwi´tego Paw∏a VI. Lektura ta sk∏oni∏a mnie do 
napisania niniejszego testamentu. Nie pozostawiam 
po sobie w∏asnoÊci, którà nale˝a∏oby zadysponowaç. 
Rzeczy codziennego u˝ytku, którymi si´ pos∏ugiwa∏em, 
prosz´ rozdaç wedle uznania. Notatki osobiste spaliç. 
Prosz´, a˝eby nad tymi sprawami czuwa∏ Ks. Stanis∏aw 
[przyp. red.: Ks. Stanis∏aw Dziwisz], któremu dzi´kuj´ 
za tyloletnià wyrozumia∏à wspó∏prac´ i pomoc. 
Wszystkie zaÊ inne podzi´kowania zostawiam w ser-
cu przed Bogiem Samym, bo trudno je tu wyraziç.
 Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspo-
zycje, jakie wyda∏ Ojciec Âwi´ty Pawe∏ VI.
[dodatek na marginesie: Grób w ziemi, bez sarkofagu. 
13.III.1992]
 O miejscu niech zdecyduje Kolegium Kardy-
nalskie i Rodacy.
 Apud Dominum Misericordia et copiosa 
apud Eum redemptio

Jan Pawe∏ pp. II
Rzym, 6.III.1979. 

Dopiski póêniejsze
Po Êmierci prosz´ o Msze Âwi´te i modlitwy.
5.III.1990. 
 Wyra˝am najg∏´bszà ufnoÊç, ˝e przy ca∏ej 
mojej s∏aboÊci Pan udzieli mi ka˝dej ∏aski potrzebnej, 
aby sprostaç wedle Jego Woli wszelkim zadaniom, 
doÊwiadczeniom i cierpieniom, jakich zechce za˝àdaç 
od swego s∏ugi w ciàgu ̋ ycia. Ufam te˝, ̋ e nie dopuÊci, 
abym kiedykolwiek przez jakieÊ swoje post´powanie: 
s∏owa, dzia∏anie lub zaniedbanie dzia∏aƒ, móg∏ 
sprzeniewierzyç si´ moim obowiàzkom na tej Êwi´tej 
Piotrowej Stolicy. 

24.II. - 1. III.1980.

 Równie˝ w ciàgu tych rekolekcji rozwa˝a∏em prawd´ o Chry-
stusowym kap∏aƒstwie w perspektywie owego PrzejÊcia, jakim dla 
ka˝dego z nas jest chwila jego Êmierci. Rozstania si´ z tym Êwiatem 
- aby narodziç si´ dla innego, dla Êwiata przysz∏ego, którego znakiem 
decydujàcym, wymownym jest dla nas Zmartwychwstanie Chrystusa.
 Odczyta∏em wi´c zesz∏oroczny zapis mojego testamentu, do-
konany równie˝ w czasie rekolekcji - porówna∏em go z testamentem 
mojego wielkiego Poprzednika i Ojca Paw∏a VI, z tym wspania∏ym 
Êwiadectwem o Êmierci chrzeÊcijanina i papie˝a - oraz odnowi∏em  
w sobie ÊwiadomoÊç spraw, do których sporzàdzony przeze mnie  
(w sposób raczej prowizoryczny) ów zapis z 6.III.1979 si´ odnosi.
 Dzisiaj pragn´ do niego dodaç tylko tyle, ˝e z mo˝liwoÊcià 
Êmierci ka˝dy zawsze musi si´ liczyç. I zawsze musi byç przygoto-
wany do tego, ˝e stanie przed Panem i S´dzià - a zarazem Odku-
picielem i Ojcem. Wi´c i ja licz´ si´ z tym nieustannie, powierzajàc 
ów decydujàcy moment Matce Chrystusa i KoÊcio∏a - Matce mojej 
nadziei.
 Czasy, w których ˝yjemy, sà niewymownie trudne i niespo-
kojne. Trudna tak˝e i nabrzmia∏a w∏aÊciwà dla tych czasów próbà 
- sta∏a si´ droga KoÊcio∏a, zarówno Wiernych jak i Pasterzy. W niektó-
rych krajach, (jak np. w tym, o którym czyta∏em w czasie rekolekcji), 
KoÊció∏ znajduje si´ w okresie takiego przeÊladowania, które w niczym 
nie ust´puje pierwszym stuleciom, raczej je przewy˝sza co do stopnia 
bezwzgl´dnoÊci i nienawiÊci. Sanguis Martyrum - semen Christiano-
rum. A prócz tego - tylu ludzi ginie niewinnie, choçby i w tym kraju, 
w którym ˝yjemy...
 Pragn´ raz jeszcze ca∏kowicie zdaç si´ na Wol´ Pana. On 
Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakoƒczyç moje ziemskie ˝ycie 
i pasterzowanie. W ˝yciu i Êmierci Totus Tuus przez Niepokalanà. 
Przyjmujàc ju˝ teraz t´ Êmierç, ufam, ˝e Chrystus da mi ∏ask´ owego 
ostatniego PrzejÊcia czyli Paschy. Ufam te˝, ˝e uczyni jà po˝ytecznà 
dla tej najwi´kszej sprawy, której staram si´ s∏u˝yç: dla zbawienia 
ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów  
i ludów (wÊród nich serce w szczególny sposób si´ zwraca do mojej 
ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzy∏ - dla 
sprawy KoÊcio∏a, dla chwa∏y Boga Samego.
 Niczego wi´cej nie pragn´ dopisaç do tego, co napisa∏em 
przed rokiem - tylko wyraziç owà gotowoÊç i ufnoÊç zarazem, do ja-
kiej niniejsze rekolekcje ponownie mnie usposobi∏y.

Jan Pawe∏ pp. II 

5.III.1982.
 W ciàgu tegorocznych rekolekcji przeczyta∏em (kilkakrotnie) 
tekst testamentu z 6.III.1979. Chocia˝ nadal uwa˝am go za prowizo-
ryczny (nieostateczny), pozostawiam go w tej formie, w jakiej istnieje. 
Niczego (na razie) nie zmieniam, ani te˝ niczego nie dodaj´, gdy cho-
dzi o dyspozycje w nim zawarte.

Zamach na moje ˝ycie z 13.V.1981 w pewien sposób potwierdzi∏ 
s∏usznoÊç s∏ów zapisanych w czasie rekolekcji z 1980 r. (24.II - 1.III).

Tym g∏´biej czuj´, ˝e znajduj´ si´ ca∏kowicie w Bo˝ych R´kach - 
i pozostaj´ nadal do dyspozycji mojego Pana, powierzajàc si´ Mu 

w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus).
Jan Pawe∏ pp. II  5.III.1982.

 Ps. W zwiàzku z ostatnim zdaniem testamentu z 6.III.1979 
[przyp. red.: o miejscu pogrzebu] “niech zdecyduje Kolegium Kardy-
nalskie i Rodacy” - wyjaÊniam, ̋ e mam na myÊli Metropolit´ Krakow-
skiego lub Rad´ G∏ównà Episkopatu Polski - Kolegium Kardynalskie zaÊ 
prosz´, aby ewentualnym proÊbom w miar´ mo˝noÊci uczynili zadoÊç. 
1.III.1985 (w czasie rekolekcji):

Jeszcze - co do zwrotu “Kolegium Kardynalskie i Rodacy”: “Kole-
gium Kardynalskie” nie ma ˝adnego obowiàzku pytaç w tej spra-
wie “Rodaków”, mo˝e jednak to uczyniç, jeÊli z jakichÊ powodów 
uzna za stosowne.

JPII 

Rekolekcje jubileuszowego roku 2000
(12-18.III)
(do testamentu)

 1. Kiedy w dniu 16 paêdziernika 1978 konklawe 
kardyna∏ów wybra∏o Jana Paw∏a II, Prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyƒski powiedzia∏ do mnie: “zadaniem nowego papie˝a b´dzie 
wprowadziç KoÊció∏ w Trzecie Tysiàclecie”. Nie wiem, czy przyta-
czam to zdanie dos∏ownie, ale taki z pewnoÊcià by∏ sens tego, co 
wówczas us∏ysza∏em. Wypowiedzia∏ je zaÊ Cz∏owiek, który prze-
szed∏ do historii jako Prymas Tysiàclecia. Wielki Prymas. By∏em 
Êwiadkiem Jego pos∏annictwa, Jego heroicznego zawierzenia. 
Jego zmagaƒ i Jego zwyci´stwa. “Zwyci´stwo, kiedy przyjdzie, 
b´dzie to zwyci´stwo przez Maryj´” - zwyk∏ by∏ powtarzaç Prymas 
Tysiàclecia s∏owa swego Poprzednika kard. Augusta Hlonda.
 W ten sposób zosta∏em poniekàd przygotowany do za-
dania, które w dniu 16 paêdziernika 1978 r. stan´∏o przede mnà.  
W chwili, kiedy pisz´ te s∏owa jubileuszowy Rok 2000 sta∏ si´ ju˝ 
rzeczywistoÊcià, która trwa. W nocy 24 grudnia 1999 r. zosta∏a otwar-
ta symboliczna Brama Wielkiego Jubileuszu w Bazylice Êw. Piotra,  
z kolei u Êw. Jana na Lateranie, u Matki Bo˝ej Wi´kszej (S. Maria 
Maggiore) - w Nowy Rok, a w dniu 19 stycznia Brama Bazyliki  
Êw. Paw∏a “za murami”. To ostatnie wydarzenie ze wzgl´du na 
swój ekumeniczny charakter szczególnie zapisa∏o si´ w pami´ci.
 2. W miar´ jak Rok Jubileuszowy 2000 posuwa si´ na-
przód, z dnia na dzieƒ i z miesiàca na miesiàc, zamyka si´ za nami 
dwudziesty wiek, a otwiera wiek dwudziesty pierwszy. Z wyro-
ków OpatrznoÊci dane mi by∏o ˝yç w tym trudnym stuleciu, któ-
re odchodzi do przesz∏oÊci, a w roku, w którym wiek mego ˝ycia 
dosi´ga lat osiemdziesi´ciu (octogesima adveniens), nale˝y pytaç, 
czy nie czas powtórzyç za biblijnym Symeonem Nuncdimittis?
 W dniu 13 maja 1981 r., w dniu zamachu na Papie˝a pod-
czas audiencji na placu Êw. Piotra, OpatrznoÊç Bo˝a w sposób cu-
downy ocali∏a mnie od Êmierci. Ten, który jest jedynym Panem ̋ ycia 
i Êmierci, sam mi to ˝ycie przed∏u˝y∏, niejako podarowa∏ na nowo. 
Odtàd ono jeszcze bardziej do Niego nale˝y. Ufam, ˝e On Sam 
pozwoli mi rozpoznaç, dokàd mam pe∏niç t´ pos∏ug´, do której 
mnie wezwa∏ w dniu 16 paêdziernika 1978. Prosz´ Go, a˝eby ra-
czy∏ mnie odwo∏aç wówczas, kiedy Sam zechce. “W ˝yciu i Êmierci 
do Pana nale˝ymy... Paƒscy jesteÊmy” (por. Rz 14, 8). Ufam te˝, 
˝e dokàd dane mi b´dzie spe∏niaç Piotrowà pos∏ug´ w KoÊciele, 
Mi∏osierdzie Bo˝e zechce u˝yczaç mi si∏ do tej pos∏ugi nieodzownych.
 3. Jak co roku podczas rekolekcji odczyta∏em mój testa-
ment z dnia 6.III.1979. Dyspozycje w nim zawarte w dalszym ciàgu 
podtrzymuj´. To, co wówczas, a tak˝e w czasie kolejnych rekolekcji 
zosta∏o dopisane, stanowi odzwierciedlenie trudnej i napi´tej sytu-
acji ogólnej, która cechowa∏a lata osiemdziesiàte. Od jesieni roku  
1989 sytuacja ta uleg∏a zmianie. Ostatnie dziesi´ciolecie 
ubieg∏ego stulecia wolne by∏o od dawniejszych napi´ç, 
co nie znaczy, ˝e nie przynios∏o z sobà nowych proble-
mów i trudnoÊci. Niech b´dà dzi´ki Bo˝ej OpatrznoÊci  
w sposób szczególny za to, ̋ e okres tzw. “zimnej wojny” zakoƒczy∏ si´ 
bez zbrojnego konfliktu nuklearnego, którego niebezpieczeƒstwo 
w minionym okresie wisia∏o nad Êwiatem.
 4. Stojàc na progu trzeciego tysiàclecia in medio Eccle-
siae, pragn´ raz jeszcze wyraziç wdzi´cznoÊç Duchowi Âwi´temu 

za wielki dar Soboru Watykaƒskiego II, które-
go wraz z ca∏ym KoÊcio∏em - a w szczególnoÊci 
z ca∏ym Episkopatem - czuj´ si´ d∏u˝nikiem. 
Jestem przekonany, ˝e d∏ugo jeszcze dane 
b´dzie nowym pokoleniom czerpaç z tych bo-
gactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas ob-
darowa∏. Jako Biskup, który uczestniczy∏  
w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostat-
niego dnia, pragn´ powierzyç to wielkie dziedzic-
two wszystkim, którzy do jego realizacji sà i b´dà  
w przysz∏oÊci powo∏ani. Sam zaÊ dzi´kuj´ Wiecz-
nemu Pasterzowi za to, ˝e pozwoli∏ mi tej wielkiej 
sprawie s∏u˝yç w ciàgu wszystkich lat mego pon-
tyfikatu.
 In medio Ecclesiae... od najm∏odszych lat 
biskupiego powo∏ania - w∏aÊnie dzi´ki Soborowi - 
dane mi by∏o doÊwiadczyç braterskiej wspólnoty 
Episkopatu. Jako kap∏an Archidiecezji Krakowskiej 
doÊwiadczy∏em, czym jest braterska wspólnota pre-
zbiterium - Sobór zaÊ otworzy∏ nowy wymiar tego 
doÊwiadczenia.
 5. Ile˝ osób winien bym tutaj wymieniç? 
Chyba ju˝ wi´kszoÊç z nich Pan Bóg powo∏a∏ do Sie-
bie - Tych, którzy jeszcze znajdujà si´ po tej stronie, 
niech s∏owa tego testamentu przypomnà, wszystkich  
i wsz´dzie, gdziekolwiek si´ znajdujà.
 W ciàgu dwudziestu z górà lat spe∏niania 
Piotrowej pos∏ugi in medio Ecclesiae dozna∏em 
˝yczliwej i jak˝e owocnej wspó∏pracy wielu 
Ksi´˝y Kardyna∏ów, Arcybiskupów i Biskupów, 
wielu kap∏anów, wielu osób zakonnych - Braci 
i Sióstr - wreszcie bardzo wielu osób Êwieckich, 
ze Êrodowiska kurialnego, ze strony wikariatu 
Diecezji Rzymskiej oraz spoza tych Êrodowisk.
 Jak˝e nie ogarnàç wdzi´cznà pami´cià 
wszystkich na Êwiecie Episkopatów, z którymi 
spotyka∏em si´ w rytmie odwiedzin ad limina Apo-
stolorum? Jak˝e nie pami´taç tylu Braci chrzeÊcijan 
niekatolików? A rabina Rzymu? I tylu innych przed-
stawicieli religii pozachrzeÊcijaƒskich? A ilu przed-
stawicieli Êwiata kultury, nauki, polityki, Êrodków 
przekazu?
 6. W miar´, jak zbli˝a si´ kres mego 
ziemskiego ˝ycia, wracam pami´cià do jego 
poczàtku, do moich Rodziców, Brata i Sio-
stry (której nie zna∏em, bo zmar∏a przed moim 
narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie 
zosta∏em ochrzczony, do tego miasta mo-
jej m∏odoÊci, do rówieÊników, kole˝anek  
i kolegów ze szko∏y podstawowej, z gimna-
zjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy 
pracowa∏em jako robotnik, a potem do para-
fii w Niegowici, i krakowskiej Êw. Floriana, do 
duszpasterstwa akademickiego, do Êrodowiska... 
do wielu Êrodowisk... w Krakowie, w Rzymie... 
do osób, które Pan mi szczególnie powierzy∏ - 
wszystkim pragn´ powiedzieç jedno: “Bóg Wam 
zap∏aç”! 

In manus Tuas, Domine, commendo spiritum 
meum
A.D. 17.III.2000.
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- Jak d∏ugo powstawa∏o Pana dzie∏o?

M.L: W listopadzie rozpoczà∏em prac´, w po∏owie grudnia nagrywaliÊmy 
pierwszà cz´Êç, w po∏owie stycznia drugà i ca∏y czas nast´powa∏y ko-
rekty nagranego materia∏u. Mo˝na powiedzieç, ̋ e wszystko trwa∏o dwa 
miesiàce. To nie jest d∏ugo, wszystko powstawa∏o w szybkim tempie, 
a mimo to widz´ teraz, ˝e nic bym nie zmieni∏. I to mnie zaskakuje, 
dlatego ˝e du˝o tych rzeczy nie by∏o zaplanowanych.

-  Jaki charakter ma utwór, o którym mówimy? Czy jest 
uniwersalny pomimo tego, ˝e polski kompozytor jest 
jego autorem, a dedykowany jest polskiemu papie˝owi?

M.L: Us∏yszymy oczywiÊcie elementy polskich utworów, bardzo dla 
nas wa˝nych: Bogurodzicy i hymnu narodowego oraz powszechnie 
znanej pieÊni o anielskim orszaku, która Êpiewana jest podczas po-
grzebów. Sà tak˝e elementy muzyki etnicznej – muzyka afrykaƒska, 
muzyka po∏udniowoamerykaƒska, dêwi´ki fletów iraƒskich, dudu-
ków, a wszystkiemu towarzyszy muzyka symfoniczna i chór. Choç to 
wszystko jest, powiedzia∏bym, ostatnio modne, to jednak wysz∏o coÊ 
zupe∏nie nowego. Ta muzyka jest bardzo kolorowa i bardzo 
ró˝norodna. Ju˝ wczeÊniej mia∏em zaszczyt pisania muzyki do filmu 
o papie˝u, za którà dosta∏em od niego medal. To film „Ca∏opalenie”, 
który opowiada o przyjacio∏ach Ojca Âwi´tego. Muzyka z tego fil-
mu, która przypad∏a mu do gustu by∏a oparta na starej muzyce 
chrzeÊcijaƒskiej z elementami chora∏u. Wtedy mia∏em niewielki 
bud˝et i to narzuci∏o niejako ostatecznà wersj´ muzyki. Tym razem 

by∏o zupe∏nie inaczej. Mog∏em zrealizowaç w∏aÊciwie 
wszystkie pomys∏y i do tej pory nie wierz´, ̋ e uda∏o si´ 
wspó∏pracowaç z tyloma znakomitymi muzykami.

-  W jaki sposób przygotowywa∏ si´ Pan do tej 
w∏aÊnie pracy?

M.L: Obejrza∏em du˝o zdj´ç filmowych, ró˝nych doku-
mentów, przeczyta∏em du˝o ksià˝ek, stara∏em si´ poznaç 
nauczanie Ojca Âwi´tego. Mam jedno dominujàce od-
czucie, ˝e w∏aÊciwie wsz´dzie Jan Pawe∏ II mówi∏ o Pol-
sce, o polskoÊci. A przez ostatnie lata tak wiele z∏ego 
us∏yszeliÊmy o naszej Ojczyênie i o nas. To dzia∏ania 
odwrotne ni˝ te, które podejmowa∏ papie˝ starajàc si´ 
formowaç naszà godnoÊç i naszà wielkoÊç. Stàd obecnoÊç 
w moim utworze Bogurodzicy i Mazurka Dàbrowskiego.

-  Z jakim oczekiwaniem pojedzie Pan do 
Rzymu na uroczystoÊci beatyfikacyjne?

M.L: JeÊli chodzi o koncert, to jestem w ca∏kowitej panice. 
Nie wiem, czy powsta∏o dzie∏o wybitne, czy ono w jakikol-
wiek sposób dotknie ludzi. JeÊli chodzi o najwa˝niejsze  
wydarzenie to ciàgle nie wierz´, ̋ e tam pojad´. Mówiàc  
górnolotnie to wszystko dzieje si´ poza moim zasi´giem.

rozmawia∏ Grzegorz Szuplewski

-  Jak komponuje si´ taki utwór jak msza i na 
takà okazj´ jak beatyfikacja Jana Paw∏a II?

M.L: Nie wiem.  Nie pisa∏em mszy na beatyfikacj´. 
Pisa∏em utwór do filmu o Ojcu Âwi´tym i ta muzy-
ka zacz´∏a si´ uk∏adaç w msz´: Agnus Dei, Kyrie 
i wi´kszoÊç cz´Êci wpisywa∏a si´ jakby w jego ˝ycie. To 
nie by∏o zamierzone – nagle zauwa˝y∏em, ̋ e w∏aÊciwie 
to jest ju˝  ca∏a msza napisana i zosta∏a tylko jedna cz´Êç 
do skomponowania: Sanctus. NagrywaliÊmy jà w Ka-
merunie z chórami afrykaƒskimi. T́  czeÊç musieliÊmy 
jednak powtórzyç w Polsce, gdy˝ nie uda∏o si´ nagraç 
jej w taki sposób jak zaplanowa∏em. Wtedy mieliÊmy 
wszyscy poczucie, ˝e dzieje si´ coÊ nadzwyczajnego 
jeÊli chodzi o ducha, którego obecnoÊç odczuwaliÊmy.

- Czy zatem wspó∏autorem tego dzie∏a jest duch?

M.L: Chyba zawsze tak jest, tylko nie zawsze jest to ten duch co trze-
ba. W tym wypadku wydaje mi si´, ˝e to jest ten dobry duch.

-  Czy pami´ta Pan moment, w którym pojawi∏a si´ 
ÊwiadomoÊç tego, ˝e powsta∏o dzie∏o inne ni˝ zaplano-
wana muzyka do filmu?

M.L: Tak. To by∏o podczas pierwszej du˝ej  sesji nagraniowej z Wielkà 
Orkiestrà Polskiego Radia kiedy nagraliÊmy Kyrie i kilka partii in-
strumentalnych. I nagle zrozumia∏em, ˝e musimy zrealizowaç jeszcze 
jednà sesj´. Nie mia∏em ˝adnego rozsàdnego argumentu dla produ-
centa, ˝eby wy∏o˝y∏ kolejne pieniàdze na dodatkowà sesj´. To ju˝ 
tak pi´knie brzmia∏o… Ale powiedzia∏em wtedy, ˝e napisz´ ju˝ ca∏à 
msz´ i on si´ zapali∏ do tego pomys∏u. Nie mia∏em wyjÊcia, musia∏em 
to zrobiç. JeÊli chodzi o ca∏à stron´ producenckà to by∏o ca∏kowicie 
nadzwyczajne i boj´ si´, ˝e gdy wróc´ do pisania muzyki filmowej 
i za˝ycz´ sobie nagrania np. w Mozambiku to mogà mnie po pro-
stu wyrzuciç. Do tego doÊwiadczy∏em niezwyk∏ych wydarzeƒ; wizyta 
w Watykanie, pokaz u Ojca Âwi´tego na nadzwyczajnej audiencji, 
podró˝ do Afryki do polskich misjonarzy, którzy u∏atwili nam kontakt 
z miejscowymi muzykami…

Prowadzeni przez dobrego ducha
Rozmowa z Michałem Lorencem, 
kompozytorem, twórcą Wielkiej Mszy 
Beatyfikacyjnej, której prawykonanie 
odbędzie się 2 maja w rzymskiej 
bazylice św. Ignacego .
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- Jak d∏ugo powstawa∏o Pana dzie∏o?
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chrzeÊcijaƒskiej z elementami chora∏u. Wtedy mia∏em niewielki 
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To najstarszy i jeden z najcenniejszych polskich zabyt-
ków we W∏oszech. KoÊció∏ i hospicjum zosta∏y ufun-
dowane przez kardyna∏a Stanis∏awa Hozjusza. Miejsce 
wskaza∏ papie˝ Grzegorz XIII, odpowiadajàc na proÊb´ 
polskiego kardyna∏a, powodowanego troskà o pol-
skich pielgrzymów przybywajàcych do Wiecznego 
Miasta w Roku Jubileuszowym 1575. Papie˝ wybra∏ 
stary, zbudowany ok. IV wieku na miejscu starorzym-
skiego teatru Balbo, koÊció∏ S. Salvatore dei Pensili. 
KoÊció∏ b´dàcy w z∏ym stanie technicznym wymaga∏ 
generalnego remontu, a w∏aÊciwie ca∏kowitej przebu-
dowy. Po przej´ciu koÊcio∏a 6 grudnia 1578 roku kard. 
Hozjusz przystàpi∏ do prac uzyskujàc wsparcie finanso-
we królowej Anny Jagiellonki i króla Stefana Batore-
go oraz rodzin magnackich. Dzie∏o zmar∏ego w roku 
1579 kardyna∏a Hozjusza kontynuowa∏ ks. infu∏at 
Stanis∏aw Reszka, jego sekretarz. Ukoƒczony koÊció∏ 
zosta∏ konsekrowany w roku 1591 przez kardyna∏a Je-
rzego Radziwi∏∏a, biskupa krakowskiego.   
 Obecny wyglàd koÊció∏ i przylegajàce bu-
dynki hospicjum uzyska∏y w roku 1757. We wn´trzu 
Êwiàtyni sà cztery boczne o∏tarze, z umieszczonymi 
w nich obrazami znanych malarzy polskich, m.in. 
Tadeusza Konicza (obraz Êw. Stanis∏awa), Szymona 
Czechowicza (obraz Êw. Jadwigi Âlàskiej), Franciszka 
Smuglewicza (obraz Êw. Kazimierza). Autorami innych 
obrazów sà artyÊci w∏oscy. Umieszczony w g∏ównym 
o∏tarzu obraz namalowa∏ Antiveduto Grammatica. 
Przedstawia on Chrystusa Zbawiciela i patronów Pol-
ski: Êw. Stanis∏awa i Êw. Wojciecha oraz kl´czàcego Êw. 

Jacka. Imponujàcy fresk na suficie jest dzie∏em Ermenegildo Con-
stantiniego i ukazuje Êw. Stanis∏awa w chwale. 
 Dramatyczne losy naszej Ojczyzny odcisn´∏y swoje pi´tno 
tak˝e na losach koÊcio∏a i hospicjum Êw. Stanis∏awa. Po zaj´ciu Rzy-
mu przez Napoleona Buonaparte stacjonowa∏o tu wojsko, a po Kon-
gresie Wiedeƒskim  koÊció∏ przekszta∏cono na cerkiew, a hospicjum 
s∏u˝y∏o Rosjanom. Wówczas te˝ wyprzedano wszystkie cenne przed-
mioty nale˝àce do koÊcio∏a, poza relikwiarzem ofiarowanym przez 
biskupa krakowskiego Stanis∏awa Za∏uskiego (by∏ pierwszym protek-
torem koÊcio∏a) i monstrancjà podarowanà przez ksi´cia Józefa Po-
niatowskiego. Zrujnowany i zaniedbany koÊció∏ odzyskano dzi´ki sta-
raniom krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehy. Przerwane przez 
II wojn´ Êwiatowà prace remontowo-restauracyjne kontynuowali po 
wojnie kolejni rektorzy koÊcio∏a, wÊród nich abp Józef Gawlina i abp 
Szczepan Weso∏y. Dzie∏o remontu mog∏o byç ukoƒczone na jubile-
usz 400-lecia konsekracji koÊcio∏a dzi´ki ofiarnoÊci Êwiatowej Polonii 
i Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. 

 W swojej historii koÊció∏ goÊci∏ m.in. papie˝y: Aleksandra VII 
(w roku 1657 i 1661), Klemensa X (1672), Innocentego XI (1683), 
Jana Paw∏a II (1979, 1992 i 2000) i kardyna∏ów: Achillesa Rattiego 
(by∏y nuncjusz apostolski w Polsce i póêniejszy papie˝ Pius XI) i wie-
lokrotnie Karola Wojty∏´.

 W latach 1948-2003 przy koÊciele Êw. Stanis∏awa istnia∏ 
Centralny OÊrodek Duszpasterstwa Emigracyjnego i Polonijnego.
 
 Obecnym rektorem koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa jest ksiàdz pra∏at 
Pawe∏ Ptasznik, duszpasterz Polaków w diecezji rzymskiej.

Adres koÊcio∏a: Via delle Botteghe Oscure 15, 
Adres Hosianum: Via dei Polacchi 23, 00186 Roma
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UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II
ŚWIATOWE SPOTKANIE POLONII

Rzym – 2011

1 maja Plac Św. Piotra
 - godz.10.00 UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE JANA PAWŁA II 
  Spodziewany jest udział około 6 tys. polonijnych pielgrzymów w zorganizowanych grupach z następujących krajów: Ar-

gentyny, Australii, Austrii, Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Czech, Francji, Irlandii, Rosji, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, 
Niemiec, Ukrainy, RPA, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. (Wejście od godz.5.00)

 - godz. 13.30  Po Mszy Świętej oddanie czci relikwiom Błogosławionego Jana Pawła II

2 maja Plac Św. Piotra 
  - godz.10.30 – MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. 

(Wejście od godz. 5.00)

Dom Polski przy Kościele Św. Stanisława (Via dei Polacchi 23)
  - godz. 16.00 SPOTKANIE LIDERÓW ORGANIZACJI POLONIJNYCH z  udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

pana Bronisława Komorowskiego, Wicemarszałaka Senatu pani Grażyny Anny Sztark oraz J.E. Ks. Abp. Józefa Kowalczyka 
Prymasa Polski, J.E. ks. Abp. Szczepana Wesołego (Przewidziany udział ok. 80 osób, za specjalnymi zaproszeniami)

 - godz. 17.00 poczęstunek

Bazylika Św. Ignacego Loyoli  (Piazza S. Ignazio)
  - godz.19.00 UROCZYSTY KONCERT - „Missa Magna Beatificationis” autorstwa Michała Lorenca, w wykonaniu Narodo-

wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z Katowic, poświęcony błogosławionemu Janowi Pawłowi II, z udziałem: Wi-
cemarszałek Senatu pani Grażyny Anny Sztark, J.E. ks. Abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski, J.E. ks. Kardynała Stanisława 
Dziwisza, J.E. Ks. Abp. Szczepana Wesołego, J.E. Ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego. Przewidziany udział 2 tys. pielgrzy-
mów polonijnych z ponad 30 krajów świata.

3 maja Bazylika Matki Bożej Większej (Via Liberiana 27)
  - godz. 9.00 MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA, dla Polaków i Polonii pod przewodnictwem J.E. ks. Kardynała Stanisława 

Dziwisza, Metropolity Krakowskiego. 

1	 ÂWIATOWE	SPOTKANIE	POLONII	-	w	hołdzie	Janowi	Pawłowi	II

2	 Biografia	Jana	Paw∏a	II
4	 Kardynał	Joseph	Ratzinger	-	Papie˝	Benedykt	XVI	o	Janie	Pawle	II

5	 Jego	˝ycie	by∏o	modlitwà...
6	 Kard.	Stanisław	Dziwisz	o	Êwi´toÊci	Jana	Pawła	II
8		 Błogosławiony	Janie	Pawle,	módl	si´	za	nami	

10	 Listy	do	Papie˝a
12	 Spotkanie	z	Polakami

14	 	Wspomnienie	o	Fundacji	i	Domu	Jana	Pawła	II	w	Rzymie	
	
18	 Audiencja	dla	uczestników	rzymskiego	spotkania	„Kraj	–	Emigracja”

20	 Uwa˝ał	si´	za	polskiego	pielgrzyma…
21	 Wspólne	dziedzictwo	i	wspólna	przyszłoÊç
23	 Zawsze	pracował	po	polsku…

25	 Wspomnienia	o	Papie˝u	-	Polaku
26	 Kochajcie	KoÊciół!
27	 Wielki	przyjaciel	Polonii
28	 Refleksje	przed	beatyfikacjà	Jana	Pawła	II

30	 Spotkanie	z	Polakami	w	koÊciele	Âwi´tego	Ducha	w	Wilnie
32	 Testament	Jana	Pawła	II

34	 Prowadzeni	przez	dobrego	ducha
36	 KoÊciół	Êw.	Stanisława	Biskupa	i	M´czennika	Hospicjum-	Hosianum

pismo poÊwi´cone Polonii i Polakom za granicà
WSPÓLNOTA POLSKA

WSPÓLNOTA
POLSKA

WSPÓLNOTA
P O L S K A

pismo poÊwi´cone Polonii i Polakom za granicà

numer	specjalny	1/2011

„WSPÓLNOTA	POLSKA”	PISMO	POÂWI¢CONE	POLONII	I	POLAKOM	ZA	GRANICÑ
Wydawca:	Zarzàd	Krajowy	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”,	

ul.	Krakowskie	PrzedmieÊcie	64,	00-322	Warszawa,	tel.	(+48	22)	556	90	00
www.swp.org.pl

Redaktor	-	Jolanta	Wroczyƒska;	e-mail:	j.wroczynska@swp.org.pl
Opracowanie	graficzne	-	Magdalena	Kaczanowska

Zdj´cie	na	okładce	-	Grzegorz	Gałàzka
Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	skracanie	nades∏anych	materia∏ów.	Za	poglàdy	autorów	nie	odpowiadamy.	Materiów	nie	zamówionych	nie	zwracamy.

PISMO	DOFINANSOWANE	ZE	ÂRODKÓW	SENATU	RP

To najstarszy i jeden z najcenniejszych polskich zabyt-
ków we W∏oszech. KoÊció∏ i hospicjum zosta∏y ufun-
dowane przez kardyna∏a Stanis∏awa Hozjusza. Miejsce 
wskaza∏ papie˝ Grzegorz XIII, odpowiadajàc na proÊb´ 
polskiego kardyna∏a, powodowanego troskà o pol-
skich pielgrzymów przybywajàcych do Wiecznego 
Miasta w Roku Jubileuszowym 1575. Papie˝ wybra∏ 
stary, zbudowany ok. IV wieku na miejscu starorzym-
skiego teatru Balbo, koÊció∏ S. Salvatore dei Pensili. 
KoÊció∏ b´dàcy w z∏ym stanie technicznym wymaga∏ 
generalnego remontu, a w∏aÊciwie ca∏kowitej przebu-
dowy. Po przej´ciu koÊcio∏a 6 grudnia 1578 roku kard. 
Hozjusz przystàpi∏ do prac uzyskujàc wsparcie finanso-
we królowej Anny Jagiellonki i króla Stefana Batore-
go oraz rodzin magnackich. Dzie∏o zmar∏ego w roku 
1579 kardyna∏a Hozjusza kontynuowa∏ ks. infu∏at 
Stanis∏aw Reszka, jego sekretarz. Ukoƒczony koÊció∏ 
zosta∏ konsekrowany w roku 1591 przez kardyna∏a Je-
rzego Radziwi∏∏a, biskupa krakowskiego.   
 Obecny wyglàd koÊció∏ i przylegajàce bu-
dynki hospicjum uzyska∏y w roku 1757. We wn´trzu 
Êwiàtyni sà cztery boczne o∏tarze, z umieszczonymi 
w nich obrazami znanych malarzy polskich, m.in. 
Tadeusza Konicza (obraz Êw. Stanis∏awa), Szymona 
Czechowicza (obraz Êw. Jadwigi Âlàskiej), Franciszka 
Smuglewicza (obraz Êw. Kazimierza). Autorami innych 
obrazów sà artyÊci w∏oscy. Umieszczony w g∏ównym 
o∏tarzu obraz namalowa∏ Antiveduto Grammatica. 
Przedstawia on Chrystusa Zbawiciela i patronów Pol-
ski: Êw. Stanis∏awa i Êw. Wojciecha oraz kl´czàcego Êw. 

Jacka. Imponujàcy fresk na suficie jest dzie∏em Ermenegildo Con-
stantiniego i ukazuje Êw. Stanis∏awa w chwale. 
 Dramatyczne losy naszej Ojczyzny odcisn´∏y swoje pi´tno 
tak˝e na losach koÊcio∏a i hospicjum Êw. Stanis∏awa. Po zaj´ciu Rzy-
mu przez Napoleona Buonaparte stacjonowa∏o tu wojsko, a po Kon-
gresie Wiedeƒskim  koÊció∏ przekszta∏cono na cerkiew, a hospicjum 
s∏u˝y∏o Rosjanom. Wówczas te˝ wyprzedano wszystkie cenne przed-
mioty nale˝àce do koÊcio∏a, poza relikwiarzem ofiarowanym przez 
biskupa krakowskiego Stanis∏awa Za∏uskiego (by∏ pierwszym protek-
torem koÊcio∏a) i monstrancjà podarowanà przez ksi´cia Józefa Po-
niatowskiego. Zrujnowany i zaniedbany koÊció∏ odzyskano dzi´ki sta-
raniom krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehy. Przerwane przez 
II wojn´ Êwiatowà prace remontowo-restauracyjne kontynuowali po 
wojnie kolejni rektorzy koÊcio∏a, wÊród nich abp Józef Gawlina i abp 
Szczepan Weso∏y. Dzie∏o remontu mog∏o byç ukoƒczone na jubile-
usz 400-lecia konsekracji koÊcio∏a dzi´ki ofiarnoÊci Êwiatowej Polonii 
i Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. 

 W swojej historii koÊció∏ goÊci∏ m.in. papie˝y: Aleksandra VII 
(w roku 1657 i 1661), Klemensa X (1672), Innocentego XI (1683), 
Jana Paw∏a II (1979, 1992 i 2000) i kardyna∏ów: Achillesa Rattiego 
(by∏y nuncjusz apostolski w Polsce i póêniejszy papie˝ Pius XI) i wie-
lokrotnie Karola Wojty∏´.

 W latach 1948-2003 przy koÊciele Êw. Stanis∏awa istnia∏ 
Centralny OÊrodek Duszpasterstwa Emigracyjnego i Polonijnego.
 
 Obecnym rektorem koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa jest ksiàdz pra∏at 
Pawe∏ Ptasznik, duszpasterz Polaków w diecezji rzymskiej.

Adres koÊcio∏a: Via delle Botteghe Oscure 15, 
Adres Hosianum: Via dei Polacchi 23, 00186 Roma
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Kościół św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika
Hospicjum - Hosianum



Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“
Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej,

Rada Polonii Światowej, 
Kongres Polonii Amerykańskiej,

 oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych 

MISSA MAGNA BEATIFICATIONIS
W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU,

BŁOGOSŁAWIONEMU JANOWI PAWŁOWI II

Poniedziałek, 2 maja 2011,
godz. 19.00

Bazylika Św. Ignacego w Rzymie
Piazza San Ignazio, Rzym

(Wejście od ul. Św. Ignacego).

Wystąpią:
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach,

zespół DesOrient,
Pascal Mebe Abah, Mohammad Rasouli,

Chór „Cappella Corale Varsaviana“, Chór „Psalmodia“ UPJPII,
Akademicki Chór „Bel Canto“

Muzyka i kierownictwo: Michał Lorenc
Kierownictwo muzyczne: Tadeusz Karolak

Po koncercie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie“
przeprowadzi zbiórkę ofiar na rzecz pomocy uchodźcom w Sudanie.
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KARDYNAŁ JOSEPH RATZINGER - 
Papież Benedykt XVI o Janie Pawle II
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