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Czy jesteScie prawdziwie Ludem, zjednoczonym jedno$ci$
Ojca i Syna, i Ducha Swi^tego? Czy jesteSmy Jego Ludem?
J a n P a w e 1II, Warszawa 14 V I1987.

W historii Europy Srodkowej i
Wschodniej ostatnia dekada, tj. lata
1980-1990, byla okresem przelomowym. W tym czasie dokonalo sis pokojowe przejscie od totalitarnego modelu
zycia paristwowego do modelu demokratyczno-parlamentarnego. Przemiany polityczne zapocz$tkowala Pol
ska. Nie byl to przypadek. Do niej to
wlasnie w ostatnich kilkunastu latach
trzykrotnie udawal sis papiez Jan Pawel II, najwyzszy autorytet moralny
wsp6lczesnego Swiata. Jego pielgrzymki do ojczyzny mialy charakter religijny, ale niew^tpliwie gtoszony w ich
trakcie ethos spoleczny Kosciola wywarl istotny wplyw na przemiany spoleczno-polityczne: najpierw w Polsce, a
nastspnie w innych krajach tej czs&i
Swiata. Tak wise proces upodmiotowienia Europy Wschodniej byl zwi^zany z
faktem wizyt papieskich. Pierwsza
pielgrzymka, odbyta w roku 1979 (2-10
VI), pozwolila Polakom odnowic w so
bie Swiadomosd swych praw jednostkowych i spotecznych. Zaowocowalo to
powstaniem „Solidarno£ci” . Druga
pielgrzymka, z roku 1983 (16-23 VI),
przyczynila sis do przelamania depresji wywolanej wprowadzeniem stanu
wojennego. Ostatnia wizyta z roku
1987 (8-14 VI) byla apelem o odnows
moralny narodu.
Okolicznosci kolejnych pielgrzymek Papieza w Polsce byly czs&iowo
r6zne, ale ich wp61nym motywem byla
ewangelizacja czlowieka i narodu. Ak-

tualne realia spoleczno-polityczne mejednokrotnie byly powodem, ze w procesie recepcji my£li teologicznej Jana
Pawla II w Polsce nast$pilo wyciszenie
w$tk6w Scisle religijnych na rzecz problematyki politycznej. Dlatego wlainie
zapowiedziana kolejna czwarta piel
grzymka do Polski sklania do syntetycznego przypomnienia teologicznego
nauczania Papieza. M6wi$c o teologii,
nalezy rozumiec j$ szeroko. Jej elementem jest w jakis spos6b swoista
„teologia polityczna” , ale przede wszy
stkim jest to teologia zycia chrzeScijariskiego. Zycie czlowieka, jak wiadomo,
ma dwa wymiary: indywidualny i spo
leczny. WlaSnie zwi^zek religii z zyciem spoleczno-panstwowym pozwala
m6wic o teologii narodu i teologii poli
tycznej .
Adresatem przemowieri Jana Paw
la II byl caly kraj - Polska. Mowit on
do dzieci, mlodziezy i doroslych; do
zdrowych i chorych; do duchowienstwa, si6str zakonnych i laikatu; do robotnik6w, rolnik6w i ludzi zwi^zanych
z domen$ nauki i kultury. Papiez przemawial do malzonk6w i wychowawc6w; do g6rnik6w, hutnikdw i ludzi
morza; do kobiet i mszczyzn; do Polak6w zamieszkalych w kraju i poza nim.
Bogactwo orsdzia papieskiego jest tak
wielkie, iz trudno je caloSciowo zreferowac. Z koniecznosci wise zostan$
przypomniane niekt6re wiod^ce w^tki
teologii pielgrzymek naszego wielkiego
Rodaka.
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TEOLOGIA:
NOWY CZtOWIEK W CHRYSTUSIE

Jan Pawe! II, charakteryzuj?c wymogi zycia chrzescijariskiego, ukazywal
jego Scisly zwi^zek z osob? Chrystusa, Kosciolem i zyciem sakramentalnym. Tak wise nauczanie prawd wiary
przez Papieza koncentruje sis na chrystologii, eklezjologii i sakramentologii.
C h r y s t u s na d r o g a c h c z i o 
wi eka i nar odu. W centrum nau
czania Jana Pawta II znajdowal sis
Chrystus: Jego osoba, nauka, model
zycia. Autentyczne zycie chrzeScijariskie to przede wszystkim spotkanie z
Chrystusem, Synem Bozym. „Tak
przeto idzie Chrystus poprzez zycie
kazdego cziowieka. Poprzez zycie narod6w i ludzkosci. [...] Idzie poprzez
serca. Poprzez sumienia” (Warszawa ko$ci<51 Sw. Krzyza, 14 VI 1987). Ten,
ktdry jest drog?, prawd? i zyciem, winien znajdowad sis w samym centrum
zainteresowati i dzialari ludzi zwi?zanych z chrzeScijaiistwem. Warunkiem
poglsbionego zycia religijnego jest poznanie Chrystusa, poznawanie Jego
woli, ustawiczne odnajdywanie Go w
zyciu codziennym (Krak<5w - na Skalce, 8 VI 1979).
Dlaczego Chrystus jest przeznaczeniem cziowieka? Dlaczego idziemy za
Chrystusem? On i tylko On jest Synem
Bozym, kt6ry zdolny jest nadad sens
naszemu zyciu i dad nam zbawienie.
Dlatego wszyscy wierz?cy, jak kiedy€
Piotr, dokonuj? wewnstrznego wyboru
Chrystusa i wartosci z Nim zwi?zanych.
Pytanie Piotra: Panie, do kogo pdjdziemy? - jest ci?gle aktualne (Gdynia Skwer Kosciuszki, 11 VI 1987). Chry
stus daje prawds, ale prawds trudn? i
wymagaj?c?; nie zwodzi mirazami i latwymi obietnicami, jak wiele wsp61cze-
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snych ideologii totalitarnych lub liberalno-konsumpcjonistycznych (Krakdw przed Kuri? Metropolitaln?, 10 VI
1987). Istnieje jeszcze nastspny pow6d
poszukiwania egzystencjalnego Chry
stusa. Ot6z On „odpowiada na najglsbsze glody ludzkiej istoty. Takim
wta€nie jest g!6d miloSci” (Warszawa ko€ci61 Sw. Krzyza, 13 VI 1987). Kaz
dy czlowiek szuka mitoSci: pragnie kochad i byd kochanym. Chrystus kocha
cziowieka bezinteresownie, ofiarowuje
mu sw? milo€d - kazdemu i zawsze. W
ten spos6b Chrystus nadaje sens i warto£d zyciu kazdego cziowieka. Poprzez
Bozego Syna wl?czamy sis w tajemnics
trynitarn? Ojca, Syna i Ducha Swiste
go. Dziski temu ludzka osoba jest objsta poznaniem i miloSci?. Objsta wewnstrznym zyciem Tr6jjedynego:
Ojca, Syna, Ducha Swistego (Lublin,
dziedziniec KUL, 9 VI 1987). Tylko
Chrystus jest odkupicielem cziowieka,
dziski Niemu mozemy sis samorealizowad i rozwijad duchowo. Nie ma wise
autentycznego chrzeScijaristwa bez
Chrystusa: refleksji nad Jego ewangeli?, duchowego kontaktu z Jego osob?,
poszukiwania Jego sakramentalnej
laski.
Chrystus znajduje sis na drodze tak
indywidualnych ludzi, jak i calych narodow. Wyakcentowal to silnie Jan Pawel II, m6wi?c: „nie sposdb zrozumied
dziej6w narodu polskiego - tej wielkiej
tysi?cletniej wspolnoty, ktdra tak glsboko stanowi [...] o kazdym z nas - bez
Chrystusa” (Warszawa - plac Zwycisstwa, 2 VI 1979). Nar6d, naturalna spolecznosc
ludzka,
napotyka
Chrystusa w spolecznosci nadprzyrodzonej, tj. w KoSciele. Chrystusowy
Kosciol narodzil sis w jerozolimskim
wieczemiku podczas Zielonych Swi?t,
kiedy na Apostoldw zst?pil Duch Swis-
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ty. Kosciol jest Cialem Chrystusa,
przedluzeniem Jego smierci i zmartwychwstania. Kosciol rodzi sis, zyje i
rosnie tylko poprzez swa lacznosc z
Chrystusem. Chrystus jest kamieniem
wsgielnym Kosciol a. W tej wlasnie
wspolnocie \ Kosciol a chrzegcij anie sa
zywymi kamieniami, gwiadkami zycia i
smierci Chrystusa (Tarn6w - plac Katedralny, 10 V I 1987; Szczecin - Katedra, 11 V I 1987). Nie ma wise Chrystusa
bez Kogciola i Kogciola bez Chrystusa,
dlatego ich separowanie narusza fundamenty chrzegcij atistwa.
K o s c i 6 1 - wsp<51nota sak r a me n t a l n a - „Nowyczlowiek” ro
dzi sis moca laski Chrystusowej we
wsp61nocie Kogciola. W ogromie makrokosmosu punktem centralnym jest
mikrokosmos ludzkiej osoby. Papiez
przypomnial slowa A. Mickiewicza, ze
miare wielkogci czlowieka jest jego serce. Dobroci serca szuka wspdlczesny
czlowiek w Kogciele. Kogcidl jest
wsp61nota wiary, nadziei i milogci;
wspdlnota serca i sumienia, wsp61note
wartogci duchowych. Jest takze obrorica prawdy, wolnogci, sprawiedliwogci i
milogci. Kogciol jest takze wychowawca czlowieka. „Czlowieka [...] trzeba
mierzyc miara sumienia, miara ducha,
kt6ry jest otwarty ku Bogu” (Warsza
wa - kogcidl £w. Anny, 3 V I 1979).
Katolicki Kosci6l, wierny swemu
powolaniu, powinien zawsze bye nakierowany ku czlowiekowi: jego dobru,
zyciu wewnstrznemu, zbawieniu. Pa
piez, przypominajac encykliks Redemptor hominis, mowil: „Czlowiek [...]
jest pierwsza i podstawowa droga Kog
ciola” (Jasna Gora - Konferencja plenarna Episkopatu Polski, 19 VI 1983).
Ewangelia, ktorej gtoszenie jest niezbywalnym prawem i obowiazkiem Kog
ciola, ma wymiar takze antropologicz-

ny. Promocja i wyzwolenie osoby ludz
kiej - to podstawowy obowiazek calej
wsp61noty Kogciola. B 6g, idacy ku
czlowiekowi w Chrystusowym Kogcie
le, jest zrodlem zycia i laski.
Elementem integralnym zycia
chrzegcijaiiskiego jest modlitwa. Pa
piez, b^dac w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwr6cil sis z goracym apelem do
mlodziezy: „Nie ustawajcie w modlitwie! Trzeba sis zawsze modiid, a nigdy
nie ustawad (por. Lk 18,1), powiedzial
Pan Jezus. M6dlcie sis i ksztaltujcie
poprzez modlitws swoje zycie” (7 VI
1979). Zachsta do modlitwy zostala
okreglona jako orsdzie najwazniejsze.
Poprzez modlitws caie zycie czlowieka
staje sis modlitwa. Ona jednoczy nas z
Chrystusem, zbliza do gwistych, wlacza
w wewnstrzne zycie samego Boga. Zy
cie czlowieka to codzienne pielgrzymowanie ku Bogu. Ten cel jest trudny,
wymaga od nas sily i wiemosci. Nie jest
to mozliwe bez wejgeia w krag zywej
modlitwy.
Kogcidl jest wpdlnota wiary i nadprzyrodzonego zycia. Pelni taka funkcjs dlatego, ze jest miejscem sprawowania sakrament6w gwistych. Ten motyw ustawicznie powracal w przemdwieniach Jana Pawla II w Polsce. Ukazywal on dwojaki wymiar zycia sakramentalnego: indywidualno-osobisty i
spoleczno-narodowy.
Chrzest jest pierwszym z sakrament6w. Bsdzie on przedmiotem
szczegolnej uwagi podczas nadchodza*
cej czwartej pielgrzymki Papieza. Ale
juz poprzednio tematyka chrztu byla
kilkakrotnie poruszana. Jest to sakrament, ktdry inicjuje w nas zycie laski.
„Sakrament chrztu czyni nas uczestnikami poslannictwa Chrystusa” , dziski
niemu wszyscy wiemi partycypuja w
powszechnym kaplanstwie (Lublin Czuby, 9 VI 1987). „Kazdy chrzegcij a-
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nin jest alter Christus przede wszyst
kim z racji chrztu, kt6ry «zanurza nas
w zyciodajnej Smierci Chrystusa»” (Tam6w - plac Katedralny, 10 VI 1987).
Sakrament chrztu wl?cza nas we wsp61not^ KoSciola i jednoczy z Chrystusem.
Papiez, akcentuj$c spoteczny wymiar tego sakramentu, akcentowal role
chrztu narodu polskiego przed tysi?cem lat. Chrzest gnieinieriski wprowadzil nar6d polski do Ko£ciota powszechnego, w kr?g uniwersalnej kultury
katolickiej. Chrzest Polski byl ubogaceniem narodu, otwarciem sis na wartosci og61noludzkie i chrzescijariskie.
Byl ewangelizacj? narodu, kt6ry niebawem stal sie glosicielem ewangelicznej
Dobrej Nowiny Chrystusa - i to drog?
pokojow? - dla innych narod6w.
Papiez nie udzielal sakramentu bierzmowania na polskiej ziemi, dlatego
nie omawial w spos6b szczeg61owy tej
problematyki. Zaakcentowal jednak
role spolecznonarodow? tego sakra
mentu, m6wi$c na placu Zwyci^stwa w
Warszawie: „I wotam ja, syn Polskiej
Ziemi, a zarazem ja: Jan Pawet II pa
piez, wolam z catej glebi tego Tysi$clecia, wotam w przeddzieri Swi^ta Zestania, wotam wraz z Wami wszystkimi:
Niech zst?pi Duch Tw 6j! Niech zstgpi
Duch Tw6j! I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!” (2 VI 1979). Ta modlitwa
Papieza, tak zywiotowo akceptowana
w tamtych ci^zkich dla narodu polskie
go chwilach, jest tingle aktualna. Spoleczno& narodu potrzebuje ci?gtej odnowy moralnej, potrzebuje sity Ducha
Swi^tego dla przezwyci^zenia wad narodowych i przemiany sere. Jan Pawet
II, przemawiaj^c do mtodziezy warszawskiej przy kosciele §w. Anny, zachecal j? do modlitwy o dary Ducha Swietego: m^drosci, rozumu, umiejetno€ci,
rady, mestwa, poboznoSci i bojazni Bo-
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zej (3 VI 1979). Dary i laski Ducha
Swi^tego, zwi^zane z sakramentem
bierzmowania, pozwalaj? na petn? realizacj q naszego czlowieczeristwa i zwi?zanych z nim mozliwogci. Chrystus
ustawicznie wzywa cztowieka, aby respektowat w sobie „obraz Bozy” . „Nowym czlowiekiem” jest kazdy chrzeScijanin, w kt6rym objawia sie w jakiejS
mierze B6g i Jego taska.
Sakrament pokuty bsdzie omawiany Igcznie z tematyk? grzechu i nawr6cenia. R6wniei sakarament malzeristwa bsdzie referowany tgcznie z zagadnieniem dekalogu
Wiele uwagi pogwi^cil Papiez sakramentowi kaplanstwa, kre£l?c m.in.
model katolickiego ksi^dza. Kaplan
dziata in persona Christi (Tarn6w plac Katedralny, 10 V 1987). Uobecnia
on Chrystusa w Eucharystii, daj?c
Swiadectwo Jego €mierci i zmartwychwstania. Postuga kaptariska jest budowaniem Ko&ciota, gdyz t?czy sie z
udzielaniem sakramentdw Swietych
oraz gtoszeniem nauki Chrystusowej.
Sensem zycia kaptariskiego jest stuzba
cztowiekowi, to jest pomaganie mu w
trudnym dziele wyzwalania sie z l^ku,
zw?tpienia i moralnych upadk6w. Kaplaristwo, ze swej istoty stuzebne, nie
ma nic wsp61nego z klerykalizmem i
dominacj? nad ludZmi. Spoteczna
funkeja kaplanstwa, na terenie Polski,
realizuje sie poprzez solidamo&S z narodem w jego radosciach i niebezpieczeristwach (Czestochowa - do kaptan6w, 6 VI 1979). Polscy kaptani, w
ostatnich nie tylko dziesi^cioleciach,
ale i stuleciach, uzyskali duzy kredyt
zaufania w spoleczeristwie. Wypracowali oni „style ewangelicznego Swiadectwa i spolecznej stuzby” . Byli obecni w
parafii, szkole, miejscach pracy, w
obozach koncentracyjnych i lagrach,
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towarzyszyli walcz^cym grupom partyzanckim i wojsku.
Autorytet i wplyw kaptana jest
konsekwencj? miary jest osobistego
poswiscenia. Papiez przypomina, iz dewiz? kaplanstwa Chrystusowego jest:
„Trzeba duszQ dad” (Tarn6w). PoSwiscenie az do konca wymaga autentycznej milosci cziowieka i Boga. Chrystus,
wiemy milosci cziowieka do konca,
jest wzorem dobrego kaplana. W tym
kontek€cie Jan Pawel II m6wil o potrzebie i sensie celibatu kaplariskiego. Ofiara z nim zwi$zana, wspdlczesnie kontestowana niejednokrotnie
przez zsekularyzowany Swiat zachodni,
jest warunkiem pelnej dyspozycyjnosci
ksisdza w jego posludze duszpastersko-spolecznej. Wieczernik byl miejscem narodzin kaplanstwa. Podzielony
Swiat wsp6lczesny moze stad sis wie
czernikiem poprzez kaplarisk? ofiars i
sluzby. Ksi?dz katolicki, jesli w swej
posludze zachowa ewangeliczn? „s61” i
„£wiatlo” , staje sis wierzytelnym
Swiadkiem Chrystusa. Model zsekularyzowanego kaplanstwa jest nieporozumieniem, oddziela bowiem ksisdza
od najglsbszych zr6del chrzescijanstwa: ofiarnej miloSci Chrystusa.
Papiez, podczas swych pielgrzymek
do Polski, kilkakrotnie przemawial do
chorych i sluzby zdrowia. M6wi$c o
chorych, mial na mySli tych ludzi, kt6rych dotyka cierpienie bez zadnej winy
z ich strony. Mog? bowiem i
faktycznie s? tacy, kt6rzy wlasne kalectwo fizyczne lub psychiczne prowokuj?
sami, np. przez uzywanie rdznego typu
narkotyk6w. Przyjscie stygmatu cierpienia jest bardzo trudne, ale moze byd
dobroczynne dla cziowieka. Cierpienie
moze wewnstrznie przeobrazid czio
wieka, przyczyniaj^c sis do jego duchowej dojrzalo£ci. Cierpliwe znosze-

nie choroby jest wyrazem aktywnoSci
duchowej, jest wsp6ldzialaniem z
Chrystusem w dziele odkupienia Swiata. „Tak, jak zbawienie Swiata, odkupienie swiata, czyli nawr6cenie czio
wieka w gwiecie, idzie poprzez Krzyz
Chrystusa, tak ci?gle nawracanie grzesznikdw w Swiecie idzie poprzez Wasz
Krzyz, poprzez Wasze cierpienie”
(Krakdw - do chorych, 9 V I 1979). Slo
wa Papieza wskazuj? na soteriologiczn? funkejs cierpienia i choroby. Cztowiek chory ma do spelnienia swoiste
powolanie, w swym opuszczeniu i b61u
moze byd Swiadkiem cierpien i mocy
Chrystusa. Papiez mdwil takze o powolaniu ewangelicznym tych ludzi, ktdrzy
decyduj? sis sluzyd chorym. Ich przykladem jest ewangeliczny dobry Samarytanin, kt6ry bezinteresownie dal
czlowiekowi cierpi^cemu swoj? po
moc, czas, obecnoSd i serce.
Trzecia pielgrzymka Papieza do
Polski byla pol$czona z Kongresem
Eucharystycznym. Dwa aspekty Eucharystii zostaly uwypuklone: obecnosc
Chrystusa w Swigtyniach oraz wspdlnota Mszy Swistej. Eucharystia jest
przedmiotem adoracji, mialo to miejsce m.in. podczas eucharystycznej procesji na ulicach Warszawy. Chrystus do
konca nas umilowat, dlatego z nami
pozostal - m6wil Jan Pawel II (War
szawa - plac Defilad, 14 VI 1987).
Chrystus jest Emmanuelem - Tym,
kt6ry na zawsze pozostal z czlowie
kiem. W Nim zespala sis wszystko, co
prawdziwe, dobre i piskne we wszechSwiecie.
Eucharystia jest takze mszaln?
ofiar? i zacz^tkiem kazdej wspdlnoty.
Postacie chleba i wina, obecne w sakramencie Eucharystii, przypominaj? codzienny trud cziowieka i zwi?zan$ z
nim ofiars. Eucharystyczny Chrystus
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jest chlebem duchowym, 2r6dlem sily
wewnytrznej czlowieka (Krakdw przed Kuri? Metropolitan?, 10 VI
1987). Eucharystia uczy nas przelamywania egoizmu i miydzyludzkiej solidarno£ci, dokonuje siy to dziyki Scislej
wiyzi z Chrystusem. Tylko solidamo&
z Bogiem umozliwia trwal? i autentyczn? solidamoSd z ludfmi. W ten spos6b
spoleczno& ludzka przeksztalca siy we
wsp61noty personaln?: zgromadzeni
wok61 Eucharystii ludzie staj? siy coraz
blizsi sobie. Papiez przestrzegal, aby
Kongres Eucharystyczny nie byl jedynie nieobowi?zuj ?cym spotkaniem towarzyskim, lecz zaczynem prawdziwej
wsp61noty wiary i miloSci. Eucharystyczna ofiara Mszy Swiytej, byd?ca kontynuacjg smierci Chrystusa, uzdalnia
chrzescijan do ewangelicznego Swiadectwa: doroslych i mlodziez, duchowieristwo, osoby zakonne i rodziny. Eu
charystia jest znakiem obecnoSci Boga
wSrod ludzi, zarazem zas podstawsj
miydzyludzkiego braterstwa.
SWIADECTWO
CHRZE^CIJAISISKIEGO 2YCIA ETHOS

Nauczanie Jana Pawla II, obok elementu teologiczno-dogmatycznego, zawieralo r6wniez w?tki antropologiczno-moralne. Papiez m6wil o prawach i
obowi?zkach czlowieka - te ostatnie
zostaly wyartykulowane w dekalogu.
Ethos Chrystusowej Ewangelii wyrasta
z natury ludzkiej osoby, stoj?c na strazy jej dobra. Czlowiek jest rozumn?
woln? osob?, zdoln? do rozpoznania
swej godnosci i zwi?zanych z ni? norm
etycznych.
Prawda - podst aw? wolno£c i c z l o w i e k a . Fundamental?
wartoSci? czlowieka jest prawda. Po-
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szukuje on prawdy o otaczaj?cym nas
swiecie, ale przede wszystkim prawdy o
sobie: swej naturze, powolaniu egzystencjalno-spolecznym, celu i sensie zy
cia. Papiez, przemawiaj?c do profesor6w i studentdw w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przestrzegal przed
ubozeniem i deformowaniem prawdy o
czlowieku. Dlatego nalezy widzied zar6wno immanencjy, jak i transcendencjy czlowieka. Nauki przyrodnicze i socjologiczne nie s? zdolne do adekwatnego opisu osoby ludzkiej, nowe elementy prawdy o niej wnosi filozofia i
teologia. Ludzie nauki i uniwersytety
powinny rozpoznawal peln? prawdy o
czlowieku, analizuj?c m.in. tw6rczo tematyky struktur zycia spolecznego.
Wszelkie ideologie, jak np. marksistowska teoria „£wiatopogl?du naukowego” , rozmijaj? siy z prawd? o czlowie
ku. Poznanie prawdy winno by6 dopelnione wiernoSci? wobec niej (Lublin KUL, 9 VI 1987). Zycie w prawdzie i
dla prawdy jest powolaniem chrzeScijanskim.
Sluz?c prawdzie - sluzymy wolnoSci, poniewaz tylko prawda jest autentycznym wyzwoleniem czlowieka i naro
du (Lublin). Idea wolno€ci nie moze
wiyc rozmijad siy z prawd? o czlowieku
jako osobie. Ludzki logos rozpoznaje
kryteria ethosu, rozpoznaje, a nie arbitralnie wytycza wzglydnie przesuwa
granice pomiydzy dobrem a zlem. WolnoSd czlowieka powinna byd wiyc kierowana prawd? (Warszawa - ko€ci61
Sw. Krzyza, 13 VI 1987). Wolnosi nie
moze by6 samowol?, dlatego czlowiek
winien uwzglydnial sw? osobow? godnosc, indywidualne i spoleczne cele zy
cia, podstawowe ogolnoludzkie wartoSci itp. Dar wolnoSci jest nam dany, a
rdwnoczeSnie zadany. Tylko ta wolnoSd
oparta na prawdzie i milosci gwarantu-
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je zycie zgodne z os?dem sumienia.
Jest to wolno& dojrzalosci wewn$trzno-moralnej, wolnosc odpowiedzialna. Wolnosd egoistyczna, b^d?ca w
gruncie rzeczy samowol?, niszczy czlo
wieka duchowo, a czssto takze biologicznie. Prymat prawdy przed wolno£ci?
jest zarazem prymatem prawdy przed
sil?, kultury duchowej przed ekonomi?, osoby przed rzecz?. Ta wolnosc,
kt6ra respektuje prawdy o czlowieku,
jest jego wyzwoleniem i promocj?.
Dekalog i jego zobowi?zania mo r a i ne . „Czlowiek jest sob?
poprzez wewn^trzn? prawdy. Jest to
prawda sumienia, odbita w czynach. W
tej prawdzie kazdy czlowiek jest zadany samemu sobie. Kazde z tych przykazari [...], kazda zasada moralnosci jest
szczegtilnym punktem, od kt6rego rozchodz? si§ drogi ludzkiego postQpowania, a przede wszystkim drogi sumieri”
(Gdansk - Westerplatte, 12 VI 1987).
Prawd? osoby ludzkiej jest ethos wyznaczony przez dekalog. Papiez, przemawiaj?c do mlodziezy na Westerplat
te, przypomnial scen$ spotkania bogatego mlodzienca z Chrystusem. W odpowiedzi Zbawiciela jest zawarta istota
chrzeScijariskiego sensu zycia. Chcesz
osi?gn?£ zbawienie? Zachowuj przykazania. S? one oczywiste dla kazdego
prawego czlowieka, gdyz wypisane s?
na tablicy ludzkiego serca. Objawienie
potwierdzilo przykazania, dlatego jakiekolwiek separowanie chrzescijaristwa i dekalogu jest sprzeczne z ewangelicznym or^dziem Chrystusa.
Przyj^cie dekalogu jest konsekwencj? uznania naturalnej i objawionej
prawdy o czlowieku. Nakazy i zakazy
dekalogu nie s? arbitraln? decyzj?
Boga, lecz potwierdzeniem godnosci
osobowej czlowieka i zarazem jej
obron?. Przykazania Boze po prostu

wskazuj? na warto& kazdej osoby lu
dzkiej w jej wymiarach naturalno-somatycznych i moralno-duchowych. Ten
czlowiek, kt6ry Swiadomie przyjmuje
odpowiedzialnosc za siebie i innych lu
dzi, zaakceptuje wymogi dekalogu.
„Jest to odpowiedzialnosc osobista: za
moje zycie, za jego przyszly ksztalt, za
jego warto& - i r6wnoczesnie spoleczna: za sprawiedliwosd i pok6j, za lad
moralny wlasnego rodzimego Srodowiska, calego wreszcie spoleczeristwa, za
autentyczne dobro wsp61ne” (Krak6w
- na Skalce, 8 VI 1979). Dekalog jest
kwintesencj? chrzescijariskiego programu zycia: indywidualnego i spoteczno-narodowego. Oczywiscie, nakazy de
kalogu s? akceptowane jedynie w klimacie autentycznej milosci: tak czlo
wieka, jak Boga (Wroclaw - Partynice,
21 VI 1983). U podstaw wszystkich
dziesiQciu przykazari znajduje siQ przykazanie milosci. Na nim wi$c winno
opierac siQ zycie osobiste, rodzinne i
spoleczne czlowieka. Kultura moralna
jest integraln? cz^sci? kultury czlowie
ka - osoby, zarazem za§ warunkiem
jego prawdziwego rozwoju.
Nauczanie moraine Papieza, tak
przeciez tematycznie bogate i adresowane do r6znych grodowisk, jest trudne do syntetycznego przedstawienia.
Dlatego ograniczymy sis do dwu w?tk6w: ethosu pracy i ethosu rodziny.
Papiez jest doskonale gwiadomy
zachwiania ethosu pracy w Polsce, dla
tego nawolywal do podj^cia „pracy
nad prac?” . Tematyk^ pracy podejmowal na &l?sku, w Nowej Hucie, w Tr6jmie£cie i wielu innych miejscach. Nawi?zuj?c do hasla benedyktyndw ora et
labora, wskazal na integralne pol?czenie modlitwy i pracy w chrzeScij ariskiej
antropologii. Nie tylko modlitwa, lecz
rfwniez praca jest realizacj? postula-
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t6w chrzeScijaristwa. Czlowiek zostal
stworzony jako aktywny podmiot, zdolny do twdrczej kontynuacji dziela Bozego. Aktywna postawa wobec pracy
upodabnia nas do Boga (Katowice Lotnisko, 20 VI 1983).
Ojciec Swisty m6wit wiele na temat
celdw pracy, rozgraniczaj^c cele indywidualne i spoleczne, naturalne i nadprzyrodzone. Celem naturalnym jest
zabezpieczenie materialnego bytu wlasnego i rodziny. Praca jest naturalnym i
powszechnym sposobem zarabiania na
zycie. ChrzeScijanie nie mog$ jednak
pomijad spolecznego celu pracy, jakim
jest tworzenie dobra wsp61nego
(Gdansk - Zaspa, 12 VI 1987). Milo£6
wlasnego narodu wymaga postawy aktywno-twdrczej, mianowicie: rzetelnej
pracy codziennej. Praca jest centralnym motywem spotecznej nauki Ko£ciola, gdyz bez niej nie mozna realizowad sprawiedliwoSci i spolecznej miloSci (Katowice - Lotnisko, 20 V I 1983).
W nauczaniu papieskim wyakcentowany zostal obowi^zek pracy. Jest
ona naturalnym i powszechnym powolaniem czlowieka. Byloby jednak zubozeniem sensu pracy ograniczenie jej
do ram ekonomiczno-technicznych i
pragmatycznych. Papiez glosil Ewangelis pracy, ukazuj$c jej sens religijno-eschatologiczny (Katowice). Praca jest
egzystencjalnym zblizeniem sis do
Chrystusa i Jego Bozej Matki, wsp61dzialaniem w Bozym dziele odkupienia
czlowieka. Praca wise, podobnie jak
modlitwa i cierpienie, ma sens odkupienczy. Moze nas zblizad do Boga, ale
moze rdwniez nas od Niego oddalad.
Jezeli jest realizowana w opozyeji do
Boga i ethosu, moze degradowad czlo
wieka.
Jan Pawel II, autor encykliki Laborem exercens, silnie podkreSlal personalny wymiar pracy. Dawniej wiele
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m6wiono o pracy i jej godno€ci. Dopiero jednak Papiez skoncentrowal uwags
na podmiocie pracy - samym czlowieku. GodnoSd pracy plynie z godnoSci
osoby ludzkiej (Katowice). Dlatego
wtpnie obowi$zek pracy l^czy sis
organicznie z prawami czlowieka pra
cy. WSr6d wielu innych praw Ojciec
Swisty omawial prawo do tworzenia
niezaleznych zwi^zk6w zawodowych.
Ich zadaniem jest obrona robotnik6w
przed zniewoleniem i eksploatacj$.
Czlowiek jest panem pracy, nie za£ jej
niewolnikiem (Jasna G 6ra, 6 V I 1979).
Bylo to odciscie sis od marksistowskiej koncepcji pracy, w mySI ktdrej
czlowiek jako taki jest rezultatem podjscia pracy w sposdb zespolowy. W takiej koncepcji czlowiek jest depersonalizowany, pozbawiany indywidualnej
podmiotowoSci. Papiez nie zapomnial
takze o zagrozeniach zwi^zanych z fenomenem ludzkiej pracy. Pojawiaj$ sis
one w6wczas, „gdy wolnosc czlowieka
nie spelnia sis prawidlowo, to znaczy
nie spelnia sis przez miloSd. Ekonomia
musi tutaj posluchad kultury! Musi posluchad etyki! Takze i ze wzglsdu na
siebie sam$: na ekonomis. Bo wszystko jest sp6jnie osadzone w jednej i tej
samej podmiotowoSci: czlowieka i spoleczenstwa” (Warszawa - ko£ci61 §w.
Krzyza, 13 VI 1987). Personalizm pra
cy wymaga respektowania podmiotowoSci czlowieka: przy wyborze miejsca
i rodzaju pracy, w trakcie jej wykonywania, stworzeniu odpowiednich warunk6w zewnstrznych oraz jej celach.
Praca, odpowiadaj^ca godnosci czlo
wieka, winna bazowad na logosie, wolnoSci i sumieniu. Gdy te warunki nie s$
spelnione, praca staje sis tyrani$ i znie
woleniem czlowieka.
W centrum nauczania papieskiego
znajdowala sis problematyka chrzeScijanskiej rodziny. Bez zdrowej moral-
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nie i fizycznie rodziny nie jest mozliwe
wtasciwe funkcjonowanie paristwa
(Szczecin - Jasne Blonia, 11 VI 1987).
Dobro rodziny jest wymogiem prawidlowego zycia spoleczno-narodowego.
Papiez, m6wi4c o rodzinie, dezawuuje
takie jej modele, kt6re s? skazone moralnym permisywizmem i relatywizmem (Jasna G 6ra, 13 VI 1987). W takich modelach brak tego, co najwazniejsze w kazdej rodzinie - miloSci.
Wzajemna miloSc malzonk6w jest archetypem miloSci Chrystusa do Koscio
la.
ChrzeScijariski model malzeristwa i
rodziny l?czy sis organicznie z afirmacj? i obrong zycia ludzkiego. Papiez ujmuje cele rodziny w hasle: dar zycia,
dar godnego zycia, dar chrzeScijanskiego zycia (Gdarisk, 12 V I 1987). Dar zy
cia to funkcja kreacyjna malzeristwa, mianowicie przekaz zycia biologicznego. Jan Pawel II powracal do tematu obrony zycia dzieci nie narodzonych, potspiaj^c plage aborcji panosz?c? sis r6wniez w Polsce. W Lodzi dziskowal za ofiarowany mu tzw. kielich
zycia, symbolizuj^cy trosks tamtejszych kobiet - matek o zycie dzieci
(L6dz - przemdwienie do wldkniarek,
13 V I 1987). Aborcja jest zbrodni?: odbiera zycie dziecku poczstemu, r6wnoczeSnie za£ niszczy duchowo ludzi doroslych za ni? odpowiedzialnych. Za wieszenie normy „nie zabijaj” nie lezy
w gestii cziowieka, dlatego jeden czlowiek nie moze decydowad o zyciu innego niewinnego cziowieka.
Rodzice, przekazuj$c zycie swym
dzieciom, maj? obowi?zek troski o
„dar godnego zycia” . Maj? je chronid
przed plagami moralnymi wspdlczesnych czasow: demoralizacj?, narkomani?, pijaristwem, rozwi^zlo&i? i pornografi?, okrucieristwem. Obowi^zek wy-

chowania cziowieka ma aspekt r6wniez
pozytywny, mianowicie jest wdrazaniem dzieci i mlodziezy do takich wartoSci, jak: prawda, dobroc, trzeiwoSc,
czysto$d, pracowitosc, sprawiedliwoSc,
solidarnosc. Jest to mozliwe w tych rodzinach, w kt6rych panuje atmosfera
zgody i milosci. Kolejny obowi^zek rodzic6w to „dar chrzescij ariskiego zy
cia” . ChrzeScijaristwo to m.in. uformowanie postawy modlitwy, udzial w zy
ciu sakramentalnym - zwlaszcza udzial
w sakramencie pokuty i przyjmowanie
Eucharystii, uzdolnienie do czynnej
pomocy okazywanej czlowiekowi potrzebuj^cemu. Osobisty przyklad rodzic6w jest pod kazdym wzglsdem
niezbsdny.
Zdrowe moralnie rodziny tworz?
jedynie ofiarni i wiemi sobie malzonkowie (Szczecin - Jasne Blonia, 11 VI
1987). Chrystus, poprzez sw? milosc az
do korica, jest wzorem miloSci malzerisko-rodzinnej. Malzeristwo to nie zwi$zek czysto biologiczny czy czasowa
umowa dwojga ludzi, lecz sakrament i
zrddlo Bozej laski. Rodzina chrzescijariska powinna byd wspdlnot? cial i
sere, wspdlnot? ofiarn? i dozgonn?.
Budowanie takiej wspdlnoty jest mozli
we wyl^cznie na fundamencie glebokiej wiary.
G r z e c h - d e g r a d a c j ? czl owi eka. Misterium dobra posiada sw?
opozyejs, mianowicie misterium moralnego zla, czyli grzechu. Papieskie przepowiadanie dotyka oczywiscie i tego
waznego problemu. Czlowiek jest
kimS, kto w swej naturze odnajduje
normy moraine. Ethos implikuje jed
nak mozliwoSc antyethosu (Jasna G 6ra
- Kaplica cudownego obrazu, 13 VI
1987). B 6g, dajgc czlowiekowi wolno£6, „zaryzykowal” mozliwogd wyboru przez niego zla. Wolnogd jest takim
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darem, dziski kt6remu znajdujemy sis
na granicy dwu rzeczywistogci: dobra i
zla, zbawienia i odrzucenia.
Czym jest zlo? Nie jest ono wbrew pozorom - prawdziwa wolnogcia, ale zniewoleniem ducha ludzkiego.
„Co krok - m6wil Papiez - jestegmy
gwiadkami, jak wolnogd staje sis zaczynem r6znorodnych «niewoli» czlowie
ka, ludzi, spoleczeiistw. Niewola pychy
i niewola chciwogci, i niewola zmyslowogci, i niewola zazdrogci, niewola lenistwa ... i niewola egoizmu, nienawig
ci...” (Jasna G 6ra, 13 VI 1987). Wolno£6 osiaga czlowiek jedynie przez prawds i milogc, a grzech jest ich odrzuceniem. Dlatego jest on ostatecznie autodegradacja czlowieka, niszczeniem wolnogci wlasnej i cudzej. Jest takze wewnstrznym dramatem czlowieka, bo ignoruje pelna prawds o czlowieku jako
osobie i odbiciu Boga. Jest faktycznie
nieszczssciem czlowieka, chod zwykle
inspirowany jest poszukiwaniem szczsgcia - jak sis p6£niej okazuje, falszywego.
Zlo jest perspektywa realna czlo
wieka, ale nie jest jego przeznaczeniem. Przeznaczeniem osoby ludzkiej m6wil Jan Pawel II - jest zwycisstwo
nad grzechem. „Cz!owiek jest powolany do odnoszenia zwycisstwa w Jezusie
Chrystusie. Jest to zwycisstwo nad
grzechem, nad starym czlowiekiem,
kt6ry tkwi glsboko w kazdym z nas.
[...] Zwycisstwo takie oznacza zycie w
prawdzie, prawogd sumienia, milogd
bliiniego, zdolnosd przebaczania, rozw6j duchowy naszego czlowieczeristwa” (Warszawa - Stadion Dziesisciolecia, 17 VI 1983). Zwycisstwo nad
grzechem to nawr6cenie czlowieka:
umyslu i serca, woli i sumienia. Owocem takiej duchowej konwersji jest
„nowy czlowiek” , czlowiek wewnstrznie mocny moca prawdy i milogci
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(Gdansk - Westerplatte, 12 VI 1987).
„Nowymi ludfmi” stali sis Apostolowie, ktdrzy poszli za Chrystusem w
swym zyciu, gdyz Mu zaufali. Nawr6cenie duchowe jest mozliwe dziski Bo
zej lasce, jest powrotem do Chrystusa.
Jest ono odnalezieniem Boga, czy tez
raczej zgoda czlowieka, aby B 6g go odnalazl. Dramat grzechu, chod tak realny, nie powinien nigdy przeksztalcid sis
w trwale odejgcie od Boga. Milogd jest
silniejsza od egoizmu i nienawigci, prawda od falszu, B 6g od zla.
POLSKA - WIERNA
CHRYSTUSOWI?

Ethos spoleczny Kogciola.
Integralnym elementem pielgrzymek
Jana Pawla II w Polsce bylo przypomnienie spolecznej nauki Kogciola, a nastspnie jej adaptacja do sytuacji panujacej w naszym kraju w latach osiemdziesiatych. Etyka chrzegcij ahska za
wsze ma wymiar spoleczny, dlatego ka
rykaturalne sa pr6by jej uprywatnienia. Ewangelia Chrystusowa ma odniesienie do zycia spolecznego: rodzinnego, zawodowego, narodowego, panstwowego i misdzynarodowego (Jasna
Gdra - Konferencja Episkopatu Pol
ski, 19 VI 1983). Czlowiek, o kt6rym
m6wi Ewangelia, jest uwiklany w spra
wy ekonomiczno-spoleczne, cywilizacyjne, polityczne itp. Dlatego ewangelizacja jest r6wnoczegnie promocja i
wyzwoleniem czlowieka. Nauka spoleczna Kogciola obejmuje wiele problem6w rodziny, zycia spolecznego, ekonomii, polityki, wsp61noty misdzynarodowej, prawa i obowiazk6w czlowieka
oraz naroddw, pokoju i dialogu, relacji
pomisdzy panstwami.
Prezentujac nauks spoleczna Kog
ciola, Jan Pawel II wyakcentowal zasads p e r s o n a l i z mu . Zasada ta wska-
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zuje na podmiotowosc cziowieka jako
rozumnej wolnej osoby. Skoro czlo
wiek w zyciu spolecznym winien byd
traktowany jako podmiot, to nalezy respektowad jego fundamentalne prawa
(OSwiscim, 7 V I 1979). Wynikaj? one z
naturalnej i nadprzyrodzonej godnoSci
cziowieka, dlatego nie mog? byd przedmiotem przetargu ze strony wtadz poli
tyczno-paiistwowych. Prawa te nalez?
sis kazdemu czlowiekowi i zawsze,
gdyz czlowieczenstwo jest niezbywalne. Egzemplifikacj? praw osobowych
jest m.in. prawo do zycia, kt6re naruszaj? ustawy zezwalaj ?ce na zbrodnis
aborcji.
Jan Pawel II nie ograniczyl sis do
og61nej analizy problemu praw czio
wieka, ale w rdznych sytuacjach i do
rdznych audytori6w m6wil o prawach
poszczeg61nych grup spolecznych. Do
robotnikdw mdwil o prawach ludzi pra
cy, misdzy innymi do zakladania zwi?zk6w zawodowych. W analogiczny spos6b m6wil o prawach polskiego rolnika, nawi^zuj^c do Um6w Rzeszowsko-Ustrzyckich z lutego 1980 roku. Pa
piez omawial takze prawa kobiety,
dziecka, mlodziezy, ludzi morza, ludzi
nauki itd.
Szczeg61nie wazn? spraw? jest fakt,
iz Jan Pawel II domagal sis respektowania praw narodu polskiego. „Tylko
wdwczas - m6wil - nardd zyje autentycznie wlasnym zyciem, gdy w calej organizacji zycia paristwowego stwierdza
swoj? podmiotowosd. Stwierdza, ze
jest gospodarzem w swoim domu. Ze
wsp61stanowi przez swoj? pracs, przez
sw6j wklad. [...] To ma z kolei podstawowe znaczenie dla calej narodowej
ekonomii. Ekonomia - jak i praca jest dla cziowieka, a nie czlowiek dla
pracy, nie czlowiek dla ekonomii.
Owszem, tylko w6wczas, gdy czlowiek
ma poczucie swej podmiotowoSci, gdy

praca i ekonomia s? dla niego [...]”
(Warszawa - Zamek Kr61ewski, 8 VI
1987). Prymat cziowieka przed ekonomi? jest podwazany nie tylko przez
marksizm, ale takze przez skrajny indywidualizm i egoistyczny liberalizm.
Tak wise przestroga Papieza dalej zachowuje sw? aktualnosc w zmienionej
sytuacji spoleczno-politycznej. Kazda
spolecznosc narodowo-panstwowa ma
prawo do poszanowania jej podmiotowosci, dlatego patistwa potszne nie powinny ograniczac, czy wrscz niszczyc
paristw mniejszych. W zyciu spoleczno-politycznym i misdzynarodowym powinna byd respektowana zasada plus
caritas quam vis (OSwiscim, 7 VI
1979).
Konsekwencj? zasady personalizmu jest zasada p o mo c n i c z o S c i , w
mysl ktdrej spoiecznosci wisksze nie
powinny naruszac uprawnien spoiecz
nosci mniej szych, ani tez panstwo praw
obywatela. „Panstwo nie jest tylko
wladc? cziowieka - ma pomagad i sluzyc czlowiekowi; winno byd wyrazem
pelnej suwerennosci narodu, a nie suwerennosci wlasnej struktury w stosunku do narodu. WlaSnie w stosunku do
Narodu Polskiego, z uwagi na jego tysi?cletnie i wsp6lczesne - wyj?tkowe
powi^zania z KoSciolem katolickim,
ten ostatni aspekt nabiera szczeg61nego
znaczenia” (Jasna G 6ra - Konferencja
Episkopatu Polski, 5 V I 1979). W kontekscie sytuacji Polski przelomu lat siedemdziesi?tych i osiemdziesigtych powyzsze stwierdzenie Papieza posiada
wyj?tkowe znaczenie. Bylo to upomnienie sis o poszanowanie praw narodu
i panstwa polskiego.
Drug? zasad? spolecznej nauki Kosciota jest zasada s o l i d a r no S c i .
Byla o niej czs^ciowo mowa juz poprzednio, mianowicie przy omawianiu
zagadnienia pracy. Wlasnie praca czlo-
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wieka jest wsp6ltworzeniem dobra
wsp61nego narodu i panstwa. Papiez,
m6wi?c o potrzebie solidarnoSci, wskazywal na jej najgt^bsze 2r6dta bytowe i
moraine. SolidamoSd czlowieka z Bogiem jest pocz?tkiem solidamoSci pomi^dzy ludzmi i miydzy narodami
(Krak6w, przed Kuri$ Metropolitans,
10 VI 1987). Kazda solidamosc wymaga respektowania postulat6w sprawiedliwoSci spolecznej . SolidarnoSd chrzegcijariska, obok idei sprawiedliwoSci,
odwoluje siQ takze do idei miloSci. Miloit nie znosi sprawiedliwoSci ani jej
nie zastQpuje, ale uzupelnia i doskonali
(Katowice - Lotnisko, 20 V I 1983).
I d e a s o l i d a r n o S c i . Pierwsza
pielgrzymka papieska w jednoznaczny
spos6b artykulowala podmiotowoSd
polskiego narodu. Nauczanie i postawa
Jana Pawla II w znacz$cej mierze przyczynily si? do powstania „Solidamo£d”: zwi^zku zawodowego robotnik6w,
a nastQpnie rolnik6w. Zwi^zki te gromadzily ludzi o rdznych orientacjach
ideowych, w przewazaj$cej jednak
wi^kszosci byli to katolicy. W dwu nast^pnych podrdzach do Polski Papiez
powracat do idei i ruchu „SolidamoSd” , akcentuj?c elementy zapozyczone
ze spolecznej nauki KoSciola.
Centralnym w^tkiem katolickiej
nauki spolecznej jest zasada dobra
wsptilnego, to jest zasada solidamoSci.
Polskie spoleczeristwo, chod przez kilkadziesi$t lat indoktrynowane marksistowsk? ide? walki klasowej i rewolucji,
w sposob spontaniczny akceptowalo
chrzeScijarisk? ides solidarnoSci og61nonarodowej. Co wi^cej, czlonkowie
„Solidamo£ci” wspomnian? ide$ przekazali innym narodom Europy Srodkowej i Wschodniej. Dlatego Papiez, b$d?c w Gdyni, m6wil: „W imi$ przyszlosci czlowieka i ludzkosci trzeba bylo
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wypowiedzied to slowo «solidarnoSd».
DziS plynie ono szerok? fal? poprzez
Swiat, kt6ry rozumie, ze nie mozemy
zyd wedle zasady «wszyscy przeciw
wszystkim*, ale tylko wedle zasady
«wszyscy z wszystkimi», «wszyscy dla
wszystkich*. To slowo zostalo wypowiedziane tutaj, w nowy spos6b i w nowym kontekScie. I Swiat nie moze o
tym zapomnied. To slowo jest Wasz?
chlub?, ludzie polskiego morza. Ludzie
Gdanska, Sopotu i Gdyni - Tr6jmiasta, kt6rzy zywo macie w pami^ci wydarzenia lat siedemdziesi^tych i osiemdziesi?tych” (Gdynia - Skwer KoSciuszki, 11 VI 1987). Idea solidamo£ci
zmoblilizowala wsp61not$ polskiego
spoleczenstwa przeciw tym, kt6rzy
przez tyle lat odmawiali nalezytych
praw jednostkom i narodowi. Ruch
„Solidarno£d” byl skierowany przeciw
totalitarnemu modelowi zycia polityczno-panstwowego. Dzii, kiedy marksi€ci
utracili monopol na sprawowanie wladzy politycznej, idea i zasada solidarnosci spolecznonarodowej bynajmniej
nie utracila aktualnoSci. W pewien spos6b jest ona nawet trudniejsza w reali
zacji dnia codziennego, kiedy Scieraj?
siQ r6zne koncepcje ekonomiczne, spo
leczne, polityczne, ideowe.
Czym powinna byd solidamoSd?
Marksizm za sil$ nap^dow? ludzkiej hi
storii uznal dialektyk^ walki i rewolu
cji, kt6rych ukoronowaniem byla dyktatura proletariatu. Papiez, odrzucaj^c
falszywosd takiej interpretacji zycia
spolecznego, wskazywal wielokrotnie
na rolQ dialogu, wsp6ldzialania i solidarnosci. „Solidamo£d - m6wil - to
znaczy spos6b bytowania (na przyklad
narodu) w wieloSci ludzkiej, w jednoSci, w uszanowaniu wszystkich r6znic,
wszystkich odmiennosci, jakie miydzy
lud£mi zachodz?, a wi^c jednoSd w wielosci, a wiQC pluralizm. [...] SolidamoSd
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musi i£6 przed walks” (Gdynia). Walka
niszczy czlowieka (fizycznie lub przynajmniej duchowo), podwaza jego zaufanie do innych, wyklucza wspotprac^.
Solidamosc natomiast to wspdlnota zy
cia, trudu i pracy, czasem cierpienia,
wspolrealizacji spolecznych wartoSci.
Walka wyzwala egoizm i ch$6 niszczenia drugiego czlowieka, podwaza sens
dtugofalowej pracy. Zycie spoleczne
nie moze wise opierac sis na idei walki,
lecz dialogu, zrozumienia i wspdtdzialania. Jezeli juz mozna mowid o walce,
to nie moze to by6 walka przeciw drugiemu, ale walka o cos: „o czlowieka, o
jego prawa, o jego prawdziwy postsp:
walka o dojrzalszy ksztalt zycia ludzkiego” (Gdynia - Skwer Kosciuszki, 11
VI 1987).
Papiez wskazywal r6wniez, ze solidarnosc to poczucie dobra wsp61nego
Ojczyzny. „synowie i c6rki jednego na
rodu trwaji w miloSci wsp61nego do
bra, jakie czerpi$ z kultury i historii,
znajduj^c w nich oparcie dla swej spoiecznej tozsamosci, a zarazem dostarczaj$c tego oparcia bliznim, rodakom.
Ten kr$g mito&i spolecznej posiada
szczegolne znaczenie w naszym polskim doswiadczeniu dziejowym - i w
naszej wsp61czesnosci” (Katowice Lotnisko, 20 VI 1983). Ojczyzna jest
dobrem wsp61nym spoleczno-paristwowym. Zachowanie i ochrona tego do
bra wymaga wzajemnego zaufania, trudnej sztuki pozytywnego kompromisu,
przezwyciszania uprzedzen i rezygnacji
z interes6w tak jednostkowych, jak i
grupowych. Realizacja og61nonarodowej soIidarno€ci ma wymiar etyczny,
mianowicie musi bazowac na takich
wartoSciach, jak: prawda - zaufanie wspolnota (Katowice). Nie ma autentycznej wsp61noty bez akceptacji idei solidarnosci jako zasady zycia spoleczne
go. Ewangelia Chrystusowa obejmuje

ethos zycia spolecznego: solidarno€ci,
sprawiedliwoSci i milosci. Kosciof nie
tylko upowszechnia ides solidamosci,
ale takze j$ realizuje poprzez zespolenie - dawniej i dzis - z narodem. Ko£ci61 w Polsce pozostaje z nim w glsbokiej wiszi ewangelicznej i duszpasterskiej. Jan Pawel II, bsd$c glows katolickiego KoSciola, podkreSla czsstokroc
sw6j szczeg61ny zwi^zek z Polsk$.
K o S c i d l - sumieniem n a r o 
du. Orsdzie ewangeliczne, jakie Pa
piez kierowal podczas swych pielgrzy
mek do Polakdw, uwzglsdniato ich sytuaejs duchow$: spoleczne zagrozenia,
trudnosci zewnstrzne i przezywane pokusy. „Teologia - m6wil Jan Pawel II winna stuzyc poslannictwu i to wlasnie
poslannictwu pasterskiemu Ko&iola.
icst to zarazem sluzba na rzecz polskiej
kultury chrzescijariskiej, jako podstawowego dobra wlasnego Narodu”
(Szczecin - Katedra, 11 VI 1987). Kultura jest rozumiana szeroko, obejmuje
bowiem misdzy innymi kulturs literack$, artystyczn$, naukowo-filozoficzn4,
a przede wszystkim moralno-religijn?.
Nar6d polski, mimo utraty niepodleiilosci w okresie zabortfw, przetrwal
Jziski swej kulturze duchowej. Aktualnie jest ona zagrozona. „Zagrozeniem
jest klimat relatywizmu. Zagrozeniem
jest rozchwianie zasad i prawd, na kt6rych buduje sis godno& i rozw6j czlo
wieka. Zagrozeniem jest s^czenie opinii i pogl$d6w, kt6re temu rozchwianiu
sluzi” (Gdansk - Westerplatte, 12 VI
1987). Totalitaryzm zycia spolecznopanstwowego, zwi^zany z dominacj?
marksizmu w Polsce, byl zagrozeniem
zewnstrznym. Takie zagrozenie minslo, mimo to istnieji dalej zagrozenia
zycia duchowego - zwlaszcza moralnego. W pewnej mierze s$ one konsekwencji dlugoletniej indoktrynacji etycz-
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nego relatywizmu. Recepcja chrzeScijariskiego ethosu ulegla oslabieniu w
spolecznym odczuciu, dekalog jest
przyjmowany przez wielu Polak6w w
spos6b selektywny. Swiadomy tego sta
nu rzeczy Papiez napomina: „Nie ulegajcie slabosciom! Nie dajcie sie zwyci^zyc zlu, ale zlo dobrem zwyci^zajcie! (por. Rz 12, 21)” (Jasna G 6ra Apel, 5 VI 1979). Moraine zwyrodnienie spoleczeristwa sprzyja zniewoleniu
zewnetrznopolitycznemu. W przeszloSci istniala wyrazna wsp6lzalezno£d pomiedzy stanem moralnym a spolecznopolitycznym Polski. Polityczne kleski
kraju byly zwykle poprzedzone upadkiem etycznym narodu. Potwierdzeniem tego s$ czasy saskie, kiedy nastepowaly po sobie kolejno: upadek moralnoSci, zatrata wrazliwosci na dobro
wspdlne narodu, az wreszcie zdrada oj
ezyzny. Konsekwencj? tego byly rozbiory i utrata niepodlegto€ci przez pari
stwo polskie (Warszawa - Stadion
Dziesieciolecia, 17 VI 1983). Jest wi^c
oczywiste, ze w6wczas „nar6d ginie,
gdy znieprawia swojego ducha - nar6d
rosnie, gdy duch jego coraz bardziej sie
oczyszcza; tego zadne sily zewnetrzne
nie zdolaj? zniszczyc!” (Jasna G 6ra Jubileusz 600-lecia, 19 V I 1983).
Jan Pawel II, m6wi?c do Polak6w
podczas swych pielgrzymek, przestrzegal przed niebezpieczeristwami cywilizacji hotduj^cej idealom konsumpeji,
wygody, luksusu i egoizmu. Czlowiek
wsp6lczesny jest zagrozony niebezpieczeristwem duchowego splycenia i powierzchowno£ci. Dlatego nalezy pracowac nad odzyskaniem tej glebi duchowej, jaka jest wlasciwa osobie ludzkiej
stworzonej do przyjazni z Bogiem.
„Jest to wlasnie gl^bia prawdy i wolnosci, sprawiedliwoSci i milosci. Glebia
pokoju” (Gdynia - Skwer Kosciuszki,
11 VI 1987). Polsce wsp61czesnej
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zagrazaj? rdwniez wady spolecznona
rodowe. Papiez, przemawiaj^c do mlo
dziezy na Westerplatte, przestrzegii I
przed pokusami „rezygncji, obojetnoSci, zw^tpienia” . Tego rodzaju pokusy
prowadz? „do samozniszczenia wlasnej
osobowoSci, wlasnego czlowieczeristwa
poprzez alkoholizm, narkomanie, naduzycia seksualne, szukanie doznari,
wyzywanie sie w sektach czy innych
zwi?zkach, kt6re s$ tak obce kulturze,
tradycji i duchowi naszego Narodu”
(Gdarisk - Westerplatte, 12 VI 1987).
Do listy wymienionych wad mozna do
da6 plage aborcji, o czym mdwil kilkakrotnie Papiez.
Moraine zagrozenia spolecznonarodowe wymagaj? zdecydowanego
przeciwdzialania, mianowicie odnowy
moralnej. Dlatego Jan Pawel II apelowal o ducha ofiary i wyrzeczeri. Nawr6cenie jest mozliwe jedynie w l^cznosci
z Bogiem. B 6g wzywa czlowieka do
przezwyci^zania posiadanych wad i slaboSci. Chodzi o zwyciestwo „nad tym,
co krepuje nasz? woln? w o I q i czyni j?
poddan? zlu. Zwyciestwo takie oznacza zycie w prawdzie, prawosc sumie
nia, milo§c blizniego, zdolnosc przebaczania, rozw6j duchowy naszego czlo
wieczeristwa” (Warszawa - Stadion
Dziesieciolecia, 17 VI 1983). Kazde
moraine zwyci^stwo, to jest nawr<5cenie, jest ofiar?, dlatego wymaga przyjecia idei krzyza i ascezy. Chrystus uzdalnia nas do przemiany zycia, zapewniaj?c p jak kiedyg Apostol6w - jestem
z wami (Gdynia - Skwer Kosciuszki, 1 1
VI 1987). Chrystus zyje w swym Kos
ciele i dziala w sakramentach SwiQtych.
dlatego konwersja wymaga zespolenia
z zyciem Ko£ciola. Przed kazdym czlo
wiekiem i catym polskim spoleczeristwem stoi zadanie: wiecej by 6. Jest
to mozliwe tylko poprzez respektowanie warto£ci osobowych: moralnych,

268

Pontyfikat w oczach Swiata

ideowych, religijnych. Zycie, je$li ma
bye zgodne z tymi wartosciami, wymaga sily wewn^trznej. Ta sila rodzi si$ z
autentycznego zycia wiary oraz zycia
sakramentalnego, zwlaszcza sakrament6w pokuty i Eucharystii (Gdansk Westerplatte, 12 VI 1987). Papiez, zach$caj?c do podj^cia mozolnej pracy
nad przezwyci^zeniem wad narodo
wych, przypomina slowa Chrystusa:
..Trzeiwymi b?dzcie i czuwajcie” (Jasna G 6ra, 5 V I 1979).
P o l s k a - p o m o s t e m pomi $dzy W s c h o d e m a Z a c h o d e m .
Jan Pawel II wielokrotnie podkreSla!
szczeg61n? rol$ Polski w Europie i
gwiecie. Od tysi?ca lat, przez chrzest
ksi^cia Mieszka I, Polska wl?czyla siQ
w rodzins narodow chrzescijariskich.
Fakt ten w sposdb decyduj?cy zawazyl
na kulturze narodowej, zwlaszcza w za
kresie kultury moralnej. „Kosci6! przyniosl Polsce Chrystusa - to znaczy
klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistogci, jak? jest czlo
wiek. [...] Otoz nie sposdb zrozumied
dziejdw narodu polskiego - tej wielkiej
tysi?cletniej wsp61noty, kt6ra tak gl$boko stanowi o mnie, o kazdym z nas bez Chrystusa” (Warszawa - plac Zwyci^stwa, 2 V I 1979). Kultura polska jest
przesycona tymi wartosciami, ktdre
wnioslo chrzescijaristwo. Dlatego odejScie od chrzescijaristwa prowadziloby
do duchowej dewastacji czlowieka i na
rodu, po£rednio podwazaloby trwalogd
paristwa. Dalsze losy narodu polskiego
i Kosciola s? wi$c nierozerwalnie ze
sob? zl?czone.
Polska, przyj?wszy chrzescijaristwo, stala si$ z kolei jego obroric?. Pa
piez wspomina o kilku faktach historycznych, kt6re uzasadniaj? tez$, iz Pol
ska byla wielokrotnie przedmurzem
, hrzescijaristwa. Ksi?z$ Henryk Pobozn y, broni?c §l?ska w XIII wieku przed

Tatarami, bronil tym samym cywilizacji zachodniochrze€cijariskiej. Szczegdlnie dobitnym przykladem obrony
chrzescijaristwa byla Odsiecz Wiederiska w roku 1683, kierowana przez krola
polskiego Jana Sobieskiego. W okresie
zabordw mialy miejsce powstania - listopadowe i styczniowe, ktdre rdwniez
l?czyly siQ z obron? kultury laciriskiej
przed carskim despotyzmem. Uczestnicy tych powstari stali siQ £wi$tymi Koiciola: o. Rafal Kalinowski i brat Albert
Chmielowski. W okresie drugiej wojny
swiatowej i po niej Koscidl katolicki
byl solidarny z losami narodu polskie
go, dlatego obrona polskofoi byla zara
zem obron? wartosci chrzescijariskich.
„Solidamo&” , pod wplywem nauki
spotecznej Kosciola, podj$la bezkrwaw? wale z marksistowskim komunizmem. Wdwczas to „robotnik polski
upomnial sis o siebie z Ewangeli? w
r^ku i modlitw? na ustach” (Jasna
Gdra - Do pielgrzymdw z diecezji
szczecirisko-kamieriskiej, 18 VI 1983).
Rdwniez w czasie ostatniej wojny £wiatowej polscy zolnierze na licznych frontach walczyli o „wolnosc nasz? i wasz?”. W ten sposdb Polska splacala
dlug wdzi^cznosci za przyj^cie Ewangelii przed tysi?cem lat. Byla wi^c
przedmurzem chrzescijaristwa wobec
Wschodu, w okresie za£ okupacji hitlerowskiej takze wobec tego Zachodu,
kt6ry
zycie spoleczno-paristwowe
chcial oprzec na ideach rasizmu, nienawisci i przemocy.
Rola Polski w dziejach Europy, jak
trafnie zauwaza Jan Pawel II, byla zawsze pokojowa. Przyj?wszy chrzeScijaristwo, przekazywal je dalej, ale
drog? ewangelizacji pokojowej. Potwierdzeniem tego jest misja £w. Wojciecha, a w wieku XIV pokojowa chrystianizacja Litwy przez sw. Jadwigs i
krdla Wladyslawa Jagiell^. Unia Lu-
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belska Polski i Litwy jest potwierdzeniem, iz Rzeczpospolita Polska przyczyniata sis do pojednania narodtiw
(Lublin - Aula KUL, 9 VI 1987). Na
terenie Polski dokonywal sis przez wieki „dziejowy proces spotkania pomisdzy Zachodem a Wschodem” . Proces
ten, rzecz naturalna, byl zlozony i trudny. Mial swoje etapy wzajemnego
przyciagania i odpychania. Polska, kt6ra uformowala sis H grodku tego procesu, ma do spelnienia trudne zadanie
pojednania Wschodu i Zachodu: ich
kultury, mentalnogci, idei spolecznych
i politycznych. Jest to swego rodzaju
wyzwanie dla Polski. W przeszlosci
niejednokrotnie taka wlasnie misjs jednania spetniali polscy chrzegcijanie.
Przykladem tego jest chocby gw. Jadwiga ze Slaska, kt6ra patronowala pojednaniu Polak6w i Niemc6w.
Jan Pawel II zwraca uwags na jesz
cze jedna misjs wsp61czesnej Polski.
Dawniej byla ona niejednokrotnie
przedmurzem militarnym chrzegcijaristwa wobec Wschodu. Dzig moze i powinna by6 obronce wartogci chrzegcijanskich wobec zlaicyzowanej cywilizacji Zachodu. Zagrozenia moraine kul
tury atlantyckiej niszcza chrzegcijanstwo zachodnie, propagujec idee irenizmu, sceptycyzmu, etycznego relatywizmu i permisywizmu. Podstawa
wszelkiej kultury jest bez watpienia
kultura moralna i religijna, ktora formuje sama istots czlowieka: jego gwiadomosc, serce, sumienie. „To jest naj-
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glsbszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrab. To jej rdzeri i sila. Ot6z
tego, co Nar6d polski wni6sl w rozw6j
czlowieka i czlowieczenstwa, co w ten
rozw6j r6wniez dzisiaj wnosi, nie spos6b zrozumied i ocenic bez Chrystusa”
(Warszawa - plac Zwycisstwa, 2 VI
1979). Polacy, pomimo swych blsd6w i
wad narodowych, w przewazajacej
wiskszogci wciaz akceptuja chrzegcijanska koncepcjs czlowieka i ewangeliczny ethos. To wlagnie maja do zaofiarowania zachodniej Europie, do ktdrej
powracaja w plaszczyznie polityczno-spolecznej. Powr6t Polski do Europy
moze wise bye duchowym ubogaceniem tej ostatniej o wartosci chrzegcijanskie, kt6re w naszym kraju sa wciaz
zywe.
Kolejna czwarta pielgrzymka Jana
Pawla II do Polski zapewne bsdzie
rdwnie manifestacyjna jak poprzednie.
Ale czy to wystarczy? Czy tylko tego
pragnie Ojciec gwisty? Warto uwaznie
wsluchac sis w jego teologis pielgrzymek, zrozumied jej sens indywidualny i
spoleczny, usilowad realizowad uslyszane wskazania w zyciu codziennym.
Polacy, przyjmujac serdecznie osobs
Papieza, powinni takze przyjac jego
ewangeliczna prawds. Jest to wezwanie
kierowane do narodu, aby utrzymal i
przekazal nastspnym pokoleniom wlasna tozsamogc narodowa i chrzegcijanska. Przyjmujac Jana Pawla II, musimy
przyjad Chrystusa w calej Jego prawdzie.

