JAN P A W E t II

TUTAJ ZAWSZE BYLI$MY WOLNI*
„Panno Swi^ta, co Jasnej bronisz Cz^stochowy...”
Przychodz^ na myil te slowa poety, wieszcza, kt6ry w inwokacji Pana Ta
deusza wyrazi! to, co znajdowato siQ w jego sercu i znajduje we wszystkich
chyba polskich sercach: „...co Jasnej bronisz Cz^stochowy...” - pisal Mickiewicz, przemawiaj^c jezykiem wiary, a zarazem j^zykiem tradycji narodowej.
Tradycja ta si^ga juz prawie szeSciuset lat, czyli czas6w Kr61owej Jadwigi,
btogoslawionej Pani Wawelskiej, pocz$tk6w dynastii Jagielloriskiej. Obraz
jasnog6rski stat si§ jednak wyrazem dawniejszej jeszcze tradycji, starszego
jeszcze j^zyka wiary w naszych dziejach. Odzwierciedlila si$ w nim cala treSd
Bogurodzicy, kt6r^ wczoraj rozwazaliSmy w Gnielnie, wspominaj^c misjs
£w. Wojciecha i si^gaj4c do samego pocz^tku Ewangelii na polskiej ziemi.
Ta, ktdra przemawiata pieSni^ na ustach praojcdw, przem6wila w swoim
czasie tym Wizerunkiem, poprzez ktdry wyrazila siQ Jej macierzynska obecnoic w zyciu KoSciola i Ojczyzny. Jej macierzynska troska o kazd$ duszQ, o
kazde dziecko, o kazd$ rodzinQ, o kazdego czlowieka, kt6ry zyje na tej zie
mi, kt6ry pracuje, walczy, ginie na polach bitew, zostaje skazany na zagtadQ,
kt6ry zmaga si$ z sob$, zwyci^za, a czasem przegrywa, kt6remu wypada nieraz opuscic ojczysty zagon, id$c na obczyznQ, na emigracjQ, kt6ry... kt6ry...
kazdyfg
Przyzwyczaili siQ Polacy - wszystkie, niezliczone sprawy swojego zycia,
r6zne jego momenty wazne, rozstrzygaj^ce, chwile odpowiedzialne, jak wyb6r drogi zyciowej czy powotania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli
egzamin dojrzalo&i, jak tyle innych... wi$za6 z tym Miejscem, z tym Sanktuarium. Przyzwyczaili siQ ze wszystkim przychodzid na Jasn$ G6r$, aby m6wic
o wszystkim swojej Matce - Tej, kt6ra tutaj nie tylko ma sw6j Obraz, sw6j
Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na calym
Swiecie - ale kt6ra tutaj w jaki$ szczeg61ny spos6b jest. Jest obecna. Jest
*
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obecna w tajemnicy Chrystusa i Kogciota - uczy Sob6r. Jest obecna dla
wszystkich i dla kazdego, kt6rzy do Niej pielgrzymuj^... chodby tylko dusz$ i
sercem, chocby tylko ostatnim tchnieniem zycia, jesli inaczej nie mog^.
Przyzwyczaili siQ do tego Polacy.
Przyzwyczaili si$ ich Pobratymcy, s^siedzi z r6znych naroddw. Coraz wi^cej przybywa tu ludzi z calej Europy i spoza Europy.
Kardynat Prymas w takich oto slowach mdwil w czasie wielkiej Nowenny
o znaczeniu cz^stochowskiego sanktuarium w zyciu KoSciota. Pytal: „Co si$
stalo na Jasnej G6rze? Dot^d nie jesteSmy w stanie dobrze na to odpowiedziec. Stalo siQ co£ wi^cej, niz zamierzali^my. (O tak! Stalo siQ cos wiQcej, niz
zamierzaliSmy...!) ...Okazalo siQ, ze Jasna G6ra jest wewnQtrznym spoidlem
zycia Narodu, jest sil$, kt6ra chwyta gl^boko za serce i trzyma Nar6d caly w
pokomej a mocnej postawie wiernoSci Bogu, Ko£ciotowi i jego Hierarchii.
Dla wszystkich nas byla to wielka niespodzianka, ze potQga Kr 61owej Polski
jest w Narodzie az tak wspaniata” .
C6z wiQC dziwnego, ze i ja tu dziS przybywam? Przeciez zabralem z sobs
z Polski na stolicQ 6w. Piotra w Rzymie ten polski nawyk, ten „£wi$ty nawyk”
Polak6w, wypracowany wiar$ calych pokolen, potwierdzony do£wiadczeniem chrzeScij ariskim tylu stuleci, ugruntowany w mojej wlasnej duszy.
Bywal tutaj wielokrotnie Papiez Pius XI - oczywiScie, nie jako papiez, ale
jeszcze jako Achilles Ratti, pierwszy nuncjusz w Polsce po odzyskaniu niepodlegto£ci, ktoremu tak wiele zawdziQezamy.
Kiedy po 3mierci Piusa XII zostal wybrany na StolicQ Piotrow$ Papiez Jan
XXIII, pierwsze slowa, jakie po Konklawe skierowal do Prymasa Polski,
byly zwi^zane z Jasn$ G6r%. Wspominal swojs tutaj dawniejsz? obecno&
jako delegat apostolski w Buigarii, a nade wszystko prosit o stal$ modlitw^
do Matki Bozej w intencji swoich nowych zadan. Prosba ta byla codziennie
spelniana na Jasnej G6rze, nie tylko w czasie pontyfikatu Jana XXIII, ale
takze jego Nast$pc6w.
Wszyscy wiemy, jak bardzo pragn^t tutaj przybyc w pielgrzymce Papiez
Pawet V I, tak bardzo zwi^zany z Polsk$ pocz^tkami swojej pracy w warszawskiej Nuncjaturze. Papiez, kt6ry tak wiele uczynil dla unormowania zycia koscielnego w Polsce, zwlaszcza gdy chodzi o jej obecne Ziemie Zachodnie i
Pdlnocne. Papiez naszego Millennium. WlaSnie na Millennium chciat tutaj
stan$6 jako pielgrzym obok wszystkich Syn6w i C6rek Narodu.
I darujcie, ze dol^czQ wspomnienie. Nigdy nie zapomnQ tego dnia 3 maja
Roku Milenijnego na Jasnej G6rze, kiedy pod portretem nieobecnego Pawla
VI wypadto mi, jako Metropolicie Krakowskiemu, celebrowad Milenijn^ Eucharysti^ Jasnog6rsk$; nigdy tego nie zapomn^!
Kiedy B6g odwolat do Siebie Papieza Pawla VI w uroczystoSd Przemienienia Panskiego w roku ubiegtym, Kardynalowie ustalili konklawe na dzieri
26 sierpnia - czyli wlasnie wtedy, gdy w Polsce, a przede wszystkim na Jasnej
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G6rze obchodzono uroczystoSd Matki Bozej Cz^stochowskiej. WiadomoSd o
wyborze nowego Papieza Jana Pawla I m6gt Biskup CzQstochowski podad juz
w czasie wieczomej Mszy £w., zwi$zanej z t$ uroczystoSci^ na Jasnej G6rze.
A c6z mam o sobie powiedzied ja, kt6remu po trzydziestotrzydniowym
pontyfikacie Jana Pawla I wypadlo z niezbadanych wyrokow Bozej Opatrznosci przej $6 po nim dziedzictwo i sukcesjQ apostolsk^ na Stolicy £w. Piotra w dniu 16 paidziemika 1978 roku. C6z mam powiedzied ja, pierwszy po
455 latach papiez, wezwany na StolicQ Rzymsk$ spoza Wloch? C6z mam po
wiedzied ja, Jan Pawel II, pierwszy w dziejach KoSciofa i Ojczyzny papiez-Polak, papiez-Slowianin?
Powiem wi^c, ze w owym dniu 16 paidziemika, kt6ry kalendarz liturgiczny KoSciola w Polsce wi^ze z £w. Jadwig$, mySlalem przede wszystkim o dniu
26 sierpnia: o poprzednim Konklawe i poprzednim wyborze, dokonanym w
uroczystoSd Matki Bozej Jasnog6rskiej.
Nie muszQ juz nawet m6wid, ze tak jak Jan XXIII, Pawel V I, Jan Pa
wel I, Hczq na modlitwQ u st6p Jasnog6rskiego Wizerunku.
Powolanie syna polskiego Narodu na StolicQ Piotrow$ zawiera w sobie
oczywist^
z tym Swi^tym Miejscem. Z tym sanktuarium wielkiej nadziei
- ze mogQ powt6rzyd tylko: Totus Tuus...
I oto dzisiaj znowu tutaj jestem z Wami Wszystkimi, Drodzy Bracia i Siostry. Z Wami, umilowani Rodacy. Z Tob$, Ksi^ze Prymasie Polski, z Tob$,
niezlomny or^downiku, z Tob^, rzeczniku wielkiej, nieztomnej nadziei, kt6ra wytryska z dziej6w tej doSwiadczonej Ojczyzny, z Wami, Bracia Arcybiskupi i Biskupi, z calym Episkopatem, do ktdrego przynalezalem przez petnych dwadziescia lat jako wasz brat, biskup, arcybiskup i metropolita krakowski, jako kardynal. Tyle razy tutaj przybywalismy razem! Jakze si$ cieszQ,
Drodzy Bracia, ze dzisiaj znowu jesteSmy tutaj razem! Z e jestegmy tutaj ra
zem, Drogi Metropolito Krakowski, m6j nastQpco, Metropolito Wroclawski,
Metropolito Poznanski, Drodzy moi Bracia Biskupi, wszyscy po kolei, jak
Was pamiQtam po imieniu, tak jak Was codziennie wymieniam w modlitwie
po Komunii Sw. Wszyscy i kazdy! Jakaz to radoSd, ze dzisiaj znowu jestem z
Wami: Bracia, Bracia!
I jeszcze pozw61cie mi wyrazid i tQ radosc, ze s$ tutaj i goscie nasi, GoScie
tegorocznej uroczystosci. Przybyli z rbznych stron Swiata, nawet z bardzo daleka. Najdalsi chyba z Japonii, tak bliskiej nam przez blogoslawionego Maksymiliana. A le takze i z Ameryki Laciriskiej, z wyspy gwiQtego Dominika. Z
Brazylii Biskupi, nasi Rodacy!
A le i z bliska, z Europy, z s^siedztwa, od Zachodu i od Poludnia: i z Niemiec i z Jugosiawii. To tyle, co mogQ rozpoznac pod tymi parasolami, a kogo
nie rozpoznalem, to dodamy p6zniej!
A teraz pozw61cie, ze jeszcze jedn$ radosc wyrazQ. CieszQ siQ z tego, ze
moze mi w tej podrozy towarzyszyd i tu, na Jasnej G6rze, byd z nami, Pro-
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-Sekretarz Stanu, Arcybiskup Agostino Casaroli, ktdry dobrze zna to miejsce
i dobrze zna tQ drogQ do Polski. I drogQ z Rzymu ku Wschodowi, ku catemu
Wschodowi! Przeciez by! wyrazem tej niestrudzonej troski Papieza Pawl a VI
o caly europejski wsch<5d i caly Wsch6d!
I radujQ siQ r6wniez z tego, ze jest tutaj dzisiaj, w moim towarzystwie
inny wytrwaly podr6znik i pielgrzym do naszej ziemi ojczystej i na Jasn$
G6r$, Arcybiskup Luigi Poggi. Wiem, ze Matka Naj£wi$tsza byta dla niego
rdwniez natchnieniem w tej samej wielkiej i trudnej sprawie, kt6rej stuzyt i
stuzy z woli Stolicy Apostolskiej .
S3 tu jeszcze, moi Drodzy, inni goscie z Rzymu, kt6rzy przybyii ze mn^;
powiem Warn ich nazwiska, zeby£cie sobie zapami^tali, bo s$ tu pierwszy raz:
Arcybiskup Martinez i Biskup Martin.
Musi wszystkich Biskup6w Swiata urzec Jasna G6ra!
Moi Drodzy, i tak mi sis powiedziala znowu taka niekr6tka wstawka; i
juz widzQ jak b^d^ na mnie krzyczec, ze znowu dzisiaj przedluzylem kazanie... No, coz zrobid z tym polskim, stowiariskim Papiezem, co zrobid?!
Kochany Ksi^ze Prymasie!
WprowadzileS, Ty niestrudzony Slugo Ludu Bozego, Ty niestrudzony,
niezmordowany MiloSniku i Stuzebniku Pani Jasnog6rskiej, wprowadzile$ w
program swojego Prymasowskiego pasterzowania - odwiedziny Papieza w
Polsce.
Ksi$ze Prymasie! Pozw 61 mi tylko to jedno jeszcze powiedzied, ze Ci si$
spetnia - i ja za to Bogu dzi^kuje! - ze Ci sie spelnia ten punkt Twego odwaznego, bohaterskiego programu duszpasterzowania w Polsce i w gwiecie
wsp6lczesnym!
B6g zaptac! B6g zaplad! B^dziemy powoli wracac do toku naszych rozwazan, ale trudno nie podzi^kowac Matce Bozej za te chwile serdecznej, szczerej radofoi, kt6ra jest udziafem cafego Ludu Bozego, kt6ra jest wyrazem
jego proroczej misji. To jest profetyczna radoSc! B6g warn zaplad!
Drodzy Bracia i Siostry, umilowany Episkopacie Polski z naszym wspaniatym Prymasem na czele!
Tyle razy przybywaligmy tutaj!
Stawaligmy na tym SwiQtym miejscu, przykladalismy niejako czujne pasterskie ucho, aby uslyszed, jak bije serce KoSciola i serce Ojczyzny w Sercu
Matki. Jasna G6ra jest przeciez nie tylko miejscem pielgrzymek Polak6w z
Polski i calego gwiata. Jasna G6ra jest sanktuarium Narodu. Trzeba przykladac ucho do tego gwi^tego Miejsca, aby czud, jak bije serce Narodu w Sercu
Matki. Bije zag ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejdw, wszystkimi odgtosami zycia. Ilez razy bito j$kiem polskich cierpien dziejowych! A le r6wniez okrzykami radosci i zwyci^stwa! Mozna na r6zne sposoby pisad dzieje
Polski, zwiaszcza ostatnich stuleci, mozna je interpretowad wedle wielorakiego klucza. Jesli jednakze chcemy dowiedzied si$, jak plyn$ te dzieje w sercach Polak6w, trzeba przyj&6 tutaj. Trzeba przylozyd ucho do tego Miejsca.
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Trzeba uslyszel echo calego zycia Narodu w Sercu Jego Matki i Kr 61owej! A
jeSli bije ono tonem niepokoju, jeSli odzywa sis w nim troska i wotanie o nawr6cenie, o umocnienie sumieri, o uporz^dkowanie zycia rodzin, jednostek,
srodowisk - trzeba przyj§6 to wolanie. Rodzi si$ ono z miloSci matczynej,
ktdra po swojemu ksztaltuje dziejowe procesy na polskiej ziemi.
Jeszcze jedno slowo do Was, Drodzy Ojcowie Paulini, Str6ze Jasnej
G6ry! Niech dzieri dzisiejszy jeszcze raz Warn ukaze, jakiego strzezecie skarbu! Jak go macie strzec! Niech Warn Maryja pomaga w tym wielkim poslugiwaniu!
Powiedzialem o procesie dziejowym, kt6ry toczy si$ w sercach Polak6w.
Ostatnie dziesiQciolecia potwierdzity ten dziejowy proces i wzmogly go. W
tym czasie dokonalo sie tutaj oddanie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi
8 wrzegnia 1946 roku. Prowadzili wtedy Lud Bozy nasi wielcy poprzednicy:
Kardynat August Hlond i Kardynal Adam Stefan Sapieha. W dziesi$£ lat p6Sniej odnowione zostaly na Jasnej G6rze €luby Jana Kazimierza w 300 lat
( 1656- 1956) od chwili, kiedy ten kr61 po okresie „potopu” oglosil Bogarodzicq Kr 61ow 4 Polskiej Korony. Rdwnoczesnie za& prawie, 1656 r., w katedrze
Lwowskiej, Maryja zostala nazwana uroczyScie przez monarchy, przez wladc$ tej ziemi Krblow^ Korony Polskiej. JesteSmy dziedzicami tego tytulu i
wielkich $lub6w! Od 1956 roku rozpocz^la sis wielka nowenna przed Tysi^cleciem Chrztu Polski. I oto w roku polskiego Millennium, 3 maja 1966 roku,
tutaj, na tym miejscu zostaje wypowiedziany ustami Pry masa Polski jasnogdrski A kt Oddania w macierzynska niewol^ Bogarodzicy za wolno£<5 Kogciola
w Polsce i Swiecie wspdiczesnym. Ten historyczny akt zostaje wypowiedziany
wobec nieobecnego tutaj ciatem, ale obecnego duchem Papieza Pawl a V I,
jako szczegdlne gwiadectwo wiary zywej i m^znej, takiej jakiej oczekuj$ i jakiej potrzebuj^ nasze czasy.
Jest to akt oddania w macierzynska niewolQ. M6wi on o niewoli. Znaczenie slowa „niewola” tak dotkliwe dla nas, Polak6w, kryje w sobie podobny
paradoks, jak slowa Ewangelii o wtasnym zyciu, kt6re trzeba stracil, azeby
je zyska£ (por. Mt 10, 39).
Wolno& jest wielkim darem Bozym. Trzeba go dobrze uzywad. M ilo&
stanowi spelnienie wolno£ci, a r6wnocze£nie do jej istoty nalezy przynalezed
- czyli nie by6 wolnym, albo raczej: by6 wolnym w sposdb dojrzaly. Jednakze
tego „nie-bycia-wolnym” w miloSci nigdy si$ nie odczuwa jako niewols; nie
odczuwa jako niewols matka, ze jest uwi^zana przy chorym dziecku, lecz
jako afirmacjQ swojej wolnoSci, jako jej spelnienie. Wtedy jest najbardziej
wolna! Oddanie w niewolQ wskazuje wi^c na „szczeg61n? zaleznoSd” , na SwiQt^ zalezno& i na „bezwzgl§dn4 ufno66” . Bez tej zaleznofci SwiQtej , bez tej ufnofci heroicznej, zycie ludzkie jest nijakie!
Tak wi$c slowo „niewola” , kt6re nas zawsze boli, w tym jednym miejscu
nas nie boli. W tym jednym odniesieniu napelnia nas ufnofci?, rado&i? po-
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siadania wolnoSci! Tutaj zawsze byliSmy wolni! Jeszcze o tym akcie Janog6rskim:
Slowa tego aktu, wypowiedziane j^zykiem polskich dziejowych do£wiadczeri, polskich cierpien, ale i polskich zwyci^stw, mialy swdj profetyczny wydzwiQk wlasnie w owym momencie dziej6w KoSciola i Swiata. Wlasnie po zakoriczeniu Soboru II Watykanskiego, kt6ry - jak slusznie uwazamy - otworzyl nowy okres tych dziej6w. Zapocz$tkowal now$ epok$, nowe, pogl^bione rozumienie czlowieka, jego „rado3ci i nadziei, ale r6wnocze€nie jego smutku i trwogi” , jego zagrozen, jak glosz^ pierwsze slowa Konstytucji pastoralnej Soboru Gaudium et spes. Kosci6l pragnie wychodzic na spotkanie czlo
wieka wspdlczesnoSci i przyszlosd, Swiadomy jego wielkiej godnogci, jego
wspanialego powolania w Chrystusie... Kosci6l pragnie odpowiadad na odwieczne i wsp6lczesne zarazem pytania ludzkich sere i ludzkich dziej6w - i w
tym celu dokonal na Soborze dziela gruntownego poznania siebie, swojej natury, swojej misji, swoich zadari.
W dniu 3 maja 1966 roku Episkopat Polski dodaje do tego fundamentalnego dziela Soboru swdj akt jasnogdrski: oddanie w macierzynsk^ niewol?
Bogarodzicy za wolnoSc Ko 3ciota w gwiecie i w Polsce. Jest on wolaniem serca i woli, wolaniem calego chrzeScijariskiego jestestwa osoby i wsp61noty o
peine prawo do gloszenia zbawczej misji, o misji tej wszechstronn^ skuteczno46, o jej nowe zakorzenienie w id^cej (i juz obecnej) epoce dziej6w gwiata
- przez Maryj q ! Jest to zarazem jakieS na wskroS oryginalne odczytanie tej
prawdy o obecno£ci Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i KoSciola, jak glosi
VIII rozdzial Konstytucji Lumen gentium. Odczytanie na wielk^ miar$, wedle tradyeji 6wi$tych - takich, jak Bernard z Clairvaux, jak Grignon de Montfort, jak Maksymilian Kolbe.
Papiez Pawel VI przyj^l owoc Polskiego Millennium z Jasnej G6ry.
Swiadczy o tym jego bulla, znajduj$ca si$ przy wizerunku Czamej Madonny,
a dzisiaj tutaj zlozona, przy oltarzu Eucharystycznym. Dzisiaj jego niegodny
NastQpca pragnie dokonad tego ponownie, pragnie ponownie przyj$6 ten akt
oddania, przybywaj^c na Jasn$ G6r§ nazajutrz po uroczystogci Zeslania Ducha Swi^tego, kiedy w calej Polsce obchodzi siQ £wi$to Matki KoSciola. Wiele razy Pawel VI poslugiwal siQ tym wezwaniem. A le dzisiaj po raz pierwszy
Papiez obchodzi to SwiQto, wyrazaj $c wraz z Wami, Czcigodni i Drodzy Bracia, wdziQCzno^d dla swego wielkiego Poprzednika, kt6ry od czas6w Soboru
zacz?l Maryjq wzywa6 tym tytulem: Matka KoSciota. I tak J$ tez nazwal w
swoim „Credo Ludu Bozego” .
Ten tytul pozwala nam wnikn^c w cal$ tajemnicQ Maryi, od chwili Niepokalanego Pocz^cia poprzez Zwiastowanie, Nawiedzenie i Betlejem az do Kalwarii. Ten tytul pozwala nam wszystkim odnalezd siQ - tak jak to przypomina dzisiejsza liturgia - w wieczemiku, gdzie Apostolowie wspdlnie z Maryj4,
Matk$ Chrystusa, trwaj^ na modlitwie, oczekuj$c po \Vnieb0wst4pieniu
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Pana na speinienie si$ Obietnicy: na przyjScie Ducha Swi^tego, azeby m6gl
narodzid siQ Ko£ci6t! W narodzinach Kofcioia uczestniczy w sposdb szczeg61ny Ta, kt6rej zawdziQezamy narodzenie Chrystusa.
Ko£ci6t raz narodzony w wieczemiku Zielonych £wi$t, stale si§ rodzi w
tym wieczemiku. Rodzi siQ, aby stawad si$ nasz$ duchow^ matk$ na podobieristwo Matki Slowa Przedwiecznego. Rodzi si$, azeby znalefd w sobie, wci^z
znajdowad w sobie, znamiona i moc tego macierzyristwa - macierzynstwa Bogarodzicy - ktbremu zawdzi^czamy, ze „zostali$my nazwani dziedmi Bozymi:
i rzeczywigcie nimi jeste&ny” (1 J 3 , 1). Przenaj^wi^tsze bowiem Ojcostwo
Boga samego posluzyto si$ w swej zbawczej ekonomii tym dziewiczym macierzynstwem swojej pokomej Sluzebnicy, aby dokona£ w synach ludzkich
dzieta Boskiej Wolno£ci.
Kiedy wi^c - Drodzy Rodacy, Czcigodni i umilowani Bracia w Biskupstwie, Pasterze Kosciota w Polsce, oraz Wy, Dostojni GoScie - jestem z
Wami tutaj, w dniu dzisiejszym, pozw61cie, ze jako NastQpca £w. Piotra zawierzQ z t$ sam^ zyw$ wiar$, z t^ sam$ heroiczn$ nadziej?, z jak$ czyniliSmy
to w pami^tnym dniu 3 maja Polskiego Millennium, Ko£ci61 caiy Matce
Chrystusa. Pozw 61cie, ze przynios^ tutaj, przenios^ tutaj to, co niedawno
czynilem w rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore, a potem w Meksyku,
w sanktuarium w Guadalupe - te same tajemnice sere, te same b61e i cierpienia epoki koncz^cego siQ drugiego tysi^clecia od narodzenia Chrystusa, te
same wreszcie nadzieje i oczekiwania...
Pozw61cie, ze wszystko to tutaj zawierz^!
Pozw61cie, ze wszystko to zawierzQ w nowy spos6b!
Jestem czlowiekiem zawierzenia.
Nauczylem sie nim by6 tutaj.
Amen.

