JAN P A W E L II

SKAD PLYNIE SILA WEWN^TRZNA POLSKIEJ
EMIGRACJI*
Drodzy Bracia i Siostry, umitowani Rodacy,
1.
Dziwnie mocno osadzily si$ w mojej pamiQci slowa, kt6re wypowiedziat Kardynat Heenan, Prymas Anglii, odwiedzaj^c podczas Soboru biskup6w polskich, mieszkaj^cych w Kolegium na A wen tynie. Zacz?! swe przem6wienie od s!6w: „Polscy lotnicy ocalili Wielk^ BrytaniQ” .
Nawi^zuje do tych s!6w w dniu dzisiejszym, poniewaz wydaje mi si$, ze w
nich nalezy szukac odpowiedzi na pytanie o wasz$ tutaj tozsamosd. Kim jeste£cie? Czy jesteScie tylko wsp61not$ emigracyjn?, podobn^ do tylu, jakie
istniej^ na catym globie? Zapewne tak. I z pewnofci? trzeba tutaj szukad analogii z Wielk^ Emigracj? ubiegtego stulecia, kt6ra skoncentrowala sis g!6wnie we Francji. A przeciez jest coi szczeg61nego, co poniek^d nie pozwala o
was my$led w kategoriach „emigracyjnych” - przynajmniej nie pozwala tak
mygled o tych, ktorych mial przed oczyma Kardynaf Heenan, mowi^c: „Polscy lotnicy ocalili Wielk^ Brytani^” .
Nie mozna o was mysled, wychodz^c od poj^cia „emigracja” ; trzeba my$led, wychodz$c od rzeczywistoSci „ojczyzna’\ To prawda, ze przed drugs
\v0jn4 Swiatow? byla w Anglii pewna liczba Polakdw - emigrant6w. Jednakze
ci, kt6rzy znalezli siQ w ramach wydarzen wojennych, nie byli emigrantami.
Byli Polsk$ wyrwan$ z wlasnych granic, z wlasnych pobojowisk - Polsk$
przed niespetna dwudziestu laty zbudzon^ do niepodleglego bytu, Polsk$,
kt6ra w szybkim tempie odbudowywala siQ z wiekowych zniszczeri i upoSledzeri - Polsk$ wreszcie, kt6r$ usilowano raz jeszcze podzielid jak w XVIII
wieku, narzucaj$c jej straszliw$, mordercz^ wojn^ z przewazaj4cymi silami
naje2dic6w.
Tak jest. To, co dzisiaj przywykliSmy nazywad „Poloni4 angielsk^” , zac z q I o siQ jako sam rdzeri Polski walcz^cej o
sprawQ swej niepodlegloSci. Jeszcze raz wedlug tego hasia: „za wolnoSd nasz$ i wasz$” . Tak$ Polsk$
stanowili lotnicy broni$cy Wysp Brytyjskich, dywizje i brygady walcz^ce pod
*
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Narwikiem, dywizje i brygady nadci^gajace z gi$bi republik radzieckich
wschodniej Europy i A zji, a potem przez PersjQ, Bliski Wsch6d, Egipt i LibiQ, na P 61wysep Apeniriski, pod Monte Cassino, przywracaj^c wolno£d „ziemi wtoskiej” . Jeszcze mamy przed oczyma ten napis w poprzek ulicy, jaka
prowadzi w Bolonii od cmentarza polegtych do centrum miasta (przejezdzalem ni$ w dniu 18 kwietnia tego roku) - napis brzmiat: „T§ drog$ Twoi
Rodacy przynieSli nam wyzwolenie - t$ sam^ drog$ przybywaj umacniad nasz^ wiar$” .

2. To, co m6wi$, plynie z zywego poczucia historii. Wy, ktdrzy stworzyliScie dzisiejsz^ „PoloniQ angielsk^” , jesteScie dla mnie nie przede wszystkim
emigracji, ale przede wszystkim zyw$ cz$£ci$ Polski, kt6ra nawet wyrwana z
ojczystej gleby, nie przestaje by6 sob$. Owszem, zyje przeSwiadczeniem, ze
w niej, wtaSnie w tej czQ$ci, w szczegdlny spos6b zyje catoSd.
Skoro znalazlem sis na ziemi angielskiej jako pielgrzym: papiez-pielgrzym - a zarazem syn tej samej ziemi co wy, nie mogQ nie wypowiedzied
przede wszystkim tej prawdy o was: prawdy, kt6r$ zawsze czulem. Czulem
jej organiczn$ prawdziwoSd - zarazem jej gtQbok$ tragicznoSd.

3. Bo przeciez nie sposdb, przyznaj^c warn niepodwazalne prawo do bycia u swoich zawi$zk6w szczeg61n$ cz$£c\§ Polski: rz$dem, armi?, administracj^, strukturami wtadzy na kraj i poza krajem - nie spos6b, zwlaszcza z uplywem lat, nie natrafid na t$ bolesn$ fizyczn^ „nieobecno£c” , w jak^ musiata
siQ zamienic wasza tak zywiolowa i tak wspaniata, historycznie nieusuwalna
obecnoSc Polski... poza Polsk^. Tu nie spos6b raz jeszcze nie wspomnied
Wielkiej Emigracji i tych wielkich, najwi^kszych duch6w, kt6rzy w poczuciu
zywej obecnosci modlili si$ do nieobecnej: „Ojczyzno moja! ty jested jak
zdrowie; ile Ci$ trzeba cenid, ten tylko si$ dowie, kto CiQ stracil. Dzi£ pi^kno£d Tw^ w catej ozdobie widzQ i opisujQ, bo tQskniQ po Tobie” .
JakaS przedziwna tajemnica sumieri i sere zacz$la siQ w ubiegtym stuleciu
- i powtarza siQ w stuleciu obecnym. Polska jest jednym z kraj6w najboleSniej doswiadczonych na globie ziemskim. Jedn$ z ojezyzn najgt^biej przeoranych cierpieniem - i r6wnocze£nie jedn$ z najbardziej milowanych. Moze na
tajemnicQ tej niezwyktej mitosci Ojczyzny sktada siQ i to przedziwne duchowe przemieszczenie: dla tylu jej syn6w i c6rek, i to cz^sto w£r6d tych najlepszych, jest ona duchowo obecna poprzez fizyczn^ nieobecnosd. Z kolei dla
tych, co zyja w kraju, ta nieobecnosd nie jest nieobecnoSci^ tylko. Jest wezwaniem. „Nieobecni” nie tylko „nie maj4 racji” - oni r6wnoczesnie skladaj$
dziejowe Swiadectwo. M6wi$ o Polsce, jak$ byla - i jak$ powinna byd. M6wi$ o tym, jak^ byta jej prawdziwa cena - i jak^ pozostaje.
Dlatego tez wasze poSwi^cenie i trud, krew tylu naszych braci i si6str,
mimo ze nie osi^gn^ly w petni celdw, o ktdre walczono, nie byty daremne.
Historia, zwtaszcza historia naszej Ojczyzny, petna jest szlachetnych czyn6w. Widzimy je r6wniez i we wsp6tczesnych nam czasach. Wiadomo, ze wy-
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silki zmierzaj^ce do wolnogci, poszanowania godnogci cztowieka, poszanowania jego pracy, mozliwosci zycia w zgodzie z wlasnym sumieniem i przekonaniami pozomie nie doprowadzity do zamierzonych cel6w. Zmienily jednak
duszQ Narodu, jego gwiadomogc. Wysitki te podnosz? ducha. Wskazuj? na
to, ze w zyciu istniej4 inne wartogci, duchowe, moraine, kt6re nie mierz$ siQ
wartogciami materialnymi, ale s$ decyduj^cymi wartogciami we wtagciwej
hierarchii ludzkiego bytowania.

4 . Sk^d ta sila wewn^trzna polskiej emigracji? Zrodel jej trzeba szukad
nad Wist$, w wierze Polakdw i ich kulturze. Jest ona, jak m6wilem w GnieZnie w czasie pielgrzymki do Ojczyzny, „wyrazem cztowieka. Czlowiek j$ tworzy - i czlowiek przez ni$ tworzy siebie. I r6wnoczegnie czlowiek tworzy kulturQ we wsp61nocie z innymi [...] Kultura polska jest dobrem, na kt6rym
opiera sis zycie duchowe Polak6w. Ona wyodr^bnia nas jako nar6d. Ona stanowi o nas przez caly ci$g dziej6w. Stanowi bardziej niz sila materialna. Bardziej nawet niz granice polityczne. Wiadomo, ze Nar6d Polski przeszedl
przez ciQzk$ pr6b$ utraty niepodlegtogci, kt6ra trwala z g6r$ sto lat - a mimo
to pogrdd tej pr6by pozostal sob^. Pozostal duchowo niepodlegly, poniewaz
mial swoj4 kulturQ. Wi^cej jeszcze, moi kochani: wiemy, ze w okresie najtragiczniejszym, w okresie rozbior6w, Nar6d Polski tQ swoj? kultura ogromnie
jeszcze ubogacil i pogl^bit, bo tylko tworz^c kultura, mozna j$ zachowad” .
Trzeba dzig powiedzied, ze tak tez byto po drugiej wojnie gwiatowej.
Znane s$ powszechnie zaslugi waszej Emigracji w dziedzinie badari i publikacji dotycz^cych historii Polski, zwlaszcza jej dziej6w w ostatnim stuleciu. Jest
to ogromny wktad w poznanie prawdziwej przesztoSci narodu. Gdyby zabraklo tego wkladu badawczego i wydawniczego, poznanie przeszlogci narodowych dziej6w byloby niepetne.

5. Powiedziatem tez w Gnieznie, ze kultura polska nosi bardzo wyraine
znamiona chrzescijariskie i nie jest przypadkiem, ze pierwszym zabytkiem
gwiadcz^cym o tej kulturze jest Bogurodzica.
Do tych wtagnie chrzegcijariskich korzeni musimy ci^gle wracad i z nich na
nowo wyrastad w kazdej epoce, bo taka jest prawda o cztowieku. Musi on j$
wci^z na nowo odkrywad.
Emigracja spetni swoje poslannictwo tym skuteczniej, im wyzszy b^dzie
jej poziom etyczny, im bardziej Chrystus b^dzie ogrodkiem jej zycia i dziaiania, im bardziej uwierzy, ze tylko On jest „drog3, prawd$ i zyciem” (J 14, 6).
W encyklice Redemptor hominis powiedziatem, ze „Jezus Chrystus wychodzi na spotkanie cztowieka kazdej epoki, rdwniez i naszej epoki, z tymi
samymi stowami: «poznacie prawdQ, a prawda was wyzwoli» [...] przeto r6wniez i d/is. po dw6ch tysigcach lat, staje wgr6d nas jako Ten, ktory przynosi
cztowiekowi wolnogd opart$ na prawdzie” (RH, 12).
Trzeba powiedzied, ze zrozumieligcie i rozumiecie koniecznogd zwi^zania
z wiar$ i Kogciotem. Dlatego tez ta Emigracja, jako cz$gd Narodu, obejmo-
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wala wszystkie warstwy, z calym przekrojem spolecznym, z instytucjami politycznymi, kulturalnymi, naukowymi, zawodowymi, ale tez z cal$ organizacj^
ko€cieln$. Byl z wami od pierwszej chwili obecny Kosci61 ze swoimi strukturami, byl biskup, niezapomniany arcybiskup J6zef Gawlina, a pdfniej Rektor
Misji, byli duszpasterze i rozwijajgce si§ organizacje religijne. Byly to jedne
z pierwszych o£rodk6w zorganizowanych. DziQki zrozumieniu i zyczliwoSci
miejscowej hierarchii, ale przede wszystkim dzi^ki waszej ofiamoSci i pelnej
poSwi^cenia pracy duszpasterzy powstalo tyle polskich ko§ciol6w i kaplic,
kt6re sluz$ wlaSnie pogl^bianiu wi^zi z Chrystusem i wprowadzaj^ was w Tajemnice Boze, jednocz$c z Chrystusem. Przy oSrodkach duszpasterskich powstaly r6wniez i szkoly ucz^ce j$zyka polskiego.
6. Zwi^zanie z kultur? polsk$ dokonuje sis w domu rodzinnym, zyciu religijnym i organizacyjnym. Natomiast szkola, studia i zycie zawodowe wi^z?
z kultur$ kraju zamieszkania. W i m i ^ d z y krajem ojc6w a krajem zamieszkania dokonuje si$ wlaSnie na plaszczyinie kulturowej. Ona daje wla&iw?
perspektywQ wsp61zycia i przez wychowanie przygotowuje mlodego czlowieka zar6wno do zadan w Srodowisku emigracyjnym, jak i do przyj^cia wlaSciwej postawy zyciowej .
Dlatego tez jednym z najwazniejszych zadan jest przekazywanie wlasnej
idei nastQpnemu pokoleniu. Emigracja musi wi^c byd zdolna do wla£ciwego
wychowania pelnego czlowieka. Tylko w6wczas mlode pokolenie b<?dzie zdolne podj^c ides wolnoSci i prawdy odchodz^cego pokolenia.
Wychowanie pelnego czlowieka, wychowanie do prawdy i wychowanie w
duchu chrzeScijanskiej polskiej tradycji rozpoczyna sis w rodzinie. Obecny
stan moralnoSci publicznej nie zawsze zapewnia rodzinie, a zwlaszcza rodzicom, im wlaSciwy i konieczny autorytet. Wiele na to sklada si$ przyczyn. Wymaga wi^c rodzina szczeg61nej troski duszpasterskiej. Jedynie rodzina Bogiem silna, rodzina Swiadoma swych chrzeScijariskich zadan moze pod of ad realizowawniu zadan wychowania pelnego czlowieka, bo - jak m6wilem przy
innej okazji - „dziela wychowania czlowieka nie dokonuje siQ przy pomocy
samych instytucji, przy pomocy £rodk6w organizacyjno-materialnych, chodby
najlepszych [...] najwazniejszy jest tu znowu czlowiek oraz jego moralny au
torytet wynikaj^cy z prawdziwo£ci zasad i zgodnosci z nimi jego czyn6w”
(Przem6wienie w UNESCO, 2 czerwca 1980, n. 11).
Wolam wi$c dzi£ z tego miejsca slowami adhortacji apostolskiej Familiaris consortio: rodzino katolicka, odkrywaj znajduj$ce siQ w tobie i nie daj$ce
siQ stlumid wezwanie! Rodzino, stan siQ tym, czym jested! Zgromadzona ra
zem przez Slowo i Sakrament jako Ko 3ci<5t domowy, start siQ, tak jak wielki
Ko£ci61, nauczycielem i matk^! (por. FC, 17, 38).

7 . Dzisiejsze nasze spotkanie chcieliscie uczynid r6wnocze£nie wasz$ centraln$ pielgrzymk^ z okazji 600-lecia obecnoSci Matki Bozej w Jej Cudow-
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nym Obrazie na Jasnej G6rze. Wiemy, czym bylo i czym jest to sanktuarium,
ten Jasnog6rski Wizerunek dla polskiego narodu.
\Vl4czaj4c siQ w tQ wspoln^ intencjQ, kt6ra jest i mojs, pozw 61cie, ze wywotam przed oczyma naszej pamiQci wielk^ postac zmartego Prymasa Polski,
ip. Ksi^dza Kardynala Stefana Wyszyriskiego. CzyniQ to w naszym zgromadzeniu w pierwsz^ rocznicQ Jego smierci i pogrzebu, Jego przejScia z tej ziemskiej ojczyzny, kt6rej tak niezlomnie sluzyl, do domu Ojca. Czyni$ to w na
szym dzisiejszym zgromadzeniu z t$ mito&i?, z jak4 otaczali Go wszyscy rodacy w Polsce i na emigracji, widz^c w Nim M^za opatrznogciowego, danego
OjczyZnie na czas trudnych wybor6w, na czas nowej drogi. Widz$ w Nim, tak
jak i wy wszyscy, czlowieka zwi^zanego do najgt^bszego rdzenia swej duszy
z jasnog6rsk$ tajemnic$ Matki obecnej w zyciu swoich dzieci, w zyciu naszego Narodu.
Ci, ktdrzy opuszczali kraj, czy za chlebem, czy z innych powod6w, zabierali ze sob$ Jasnog6rski lub Ostrobramski Obraz. Obraz ten by) zewn^trznym znakiem ich wiary, ich przywi^zania do Chrystusa i Polski. Pierwsi
emigranci w tym kraju, ci dawni z zeszlego stulecia, r6wniez przynieSli obraz
Matki Boskiej Cz^stochowskiej, zar6wno w Manchester, jak i tu, w Londynie. Gdy Kardynal August Hlond poSwiQcat pierwszy koScidl na Devonii, dedykowal go Matce Boskiej Cz^stochowskiej.
Obraz ten byl w czasie ostatniej wojny prawie we wszystkich zotniertkich
obozowych kaplicach, podobnie obrazek Matki Boskiej CzQstochowskiej
znajdowat si$ czQsto na mundurze polskiego zolnierza. Obrazy Cz^stochowskiej Pani znajduj? siQ w kazdym kosciele, gdzie tylko gromadzicie sie na modlitwy, zwtaszcza na niedzielne Msze Swi^te. Wisi ten Obraz niemal w kaz
dym polskim, emigracyjnym domu.
Rok Jubileuszowy jest rokiem szczeg61nej odnowy wiary, odnowy zycia
rodzinnego. Trzeba, by rodzice patrz$c na Maryjs na nowo uSwiadamiali so
bie swoj4 odpowiedzialnoSd i zadania wychowawcze. Na pewno wiele rodzin
odmawia Jasnogdrski Apel: owo „jestem przy Tobie, pamiQtam, czuwam” .
B^dzmy przy Niej i czuwajmy. Niech bed$ przy Niej i czuwaj4 starsi. Niech
czuwa mtodziez. Do was si$ zwracam, drodzy Mlodzi Przyjaciele, w sposdb
szczeg61ny. Miejcie odwagQ pod ej mowad to trudne dziedzictwo i rozwijal je.
Tyle jest dziS spraw, tyle wartoSci, kt6re wymagajs czuwania, by czlowiek nie
zacieral w sobie, w swoich powi$zaniach i odniesieniach spolecznych wpisanego wen przez Stw6rc$ i odnowionego przez Chrystusa obrazu i podobieristwa Bozego, by nie zacieral tego obrazu w innych.
8.
Nie jest przypadkiem, ze to nasze dzisiejsze niezwykle spotkanie ma
miejsce w UroczystoSd Zestania Ducha Swi^tego.
„Przyjdi, Duchu Swi^ty,
I zlej z nieba wziQty
Swiatla Twego strumien...”
Przekonaj nas o grzechu, o sprawiedliwo£ci i o s$dzie (por. J 16, 8).
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Doprowadi nas do calej prawdy (por. J 16, 13).
Otocz w nas Chrystusa chwala, we£ z tego, co jest Jego i objaw nam
(por. J 16, 14).
Przypomnij nam wszystko, co Chrystus nam powiedzial (por. J 14, 26).
Niech sie nie trwozy i nie l^ka nasze serce (por. J 14, 27).

9.

Drodzy Bracia i Siostry, umilowani Rodacy, podobnie jak wczoraj
podczas historycznego spotkania w Canterbury, jak na Wembley, tak i dzisiaj
z wami pragnQ odnowid przyrzeczenia chrztu SwiQtego. I dlatego zadaj$ warn
na zakonczenie te pytania, kt6re zadat kaplan w dniu waszego chrztu po raz
pierwszy, a na kt6re w waszym imieniu odpowiedzieli rodzice i chrzestni. A
potem wy sami odpowiedzieliScie wiele razy, zwlaszcza przy bierzmowaniu.
Dzisiaj uslyszycie raz jeszcze te pytania; przyjmijcie je sercem i sumieniem, i
odpowiedzcie zgodnie z sumieniem i sercem.
Pytam: Czy wyrzekacie sis grzechu, aby zyd w wolno&i dzieci Bozych?
Czy wyrzekacie si$ wszystkiego, co prowadzi do zla, aby was grzech nie
opanowal?
Czy wyrzekacie sis szatana, kt6ry jest gl6wnym sprawc^ grzechu?
Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmog^cego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, um^czonego i pogrzebanego, kt6ry powstal
z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Czy wierzycie w Ducha Swi^tego, £m$ty Ko£d61 powszechny, obcowanie
Swi^tych, odpuszczenie grzechdw, zmartwychwstanie data i zycie wieczne?
Oto jest nasza wiara, oto jest wiara Ko&iola. W tej wierze wzrastal nar6d
polski od tysi^ca lat. W tej wierze wzrasta nar6d polski za dzisiejszych, znowu trudnych dni, chociaz te dni nie przestaj? by6 dla nas dniami nadziei. W
tej wierze wzrastaj? wszyscy synowie i c6rki polskiego narodu, chodby coraz
to dalszych pokolen. W coraz to dalszych pokoleniach emigracyjnych w tej
wierze i wy, drodzy Bracia i Siostry, Polonio angielska, wzrastajcie i trwajcie
przed Bogiem i ludzmi, przed swoim wlasnym sumieniem i przed historic,
ktora pisze dzieje ludzi i dzieje lud6w, a pisze ostatecznym Bozym s^dem na
kartach ludzkich dusz bardziej niz na pergaminach ludzkich bibliotek. Niech
b$dzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Rodacy, pragnQ udzielic warn blogoslawienstwa. Zapraszam do
tego blogoslawienstwa wszystkich obecnych tutaj Kardynaldw i Biskup6w,
kt6rzy s^ waszymi pasterzami na ziemi angielskiej. Duchowo zapraszam do
tego blogoslawienstwa caly Episkopat Polski. L^czq si$ zwlaszcza w dniu dzisiejszym z wielkim zgromadzeniem gdmik6w i hutnik6w £l$skich w Piekarach, zeby z r6znych stron, z r6znych miejsc ziemskiego globu wznosila siQ do
nieba modlitwa w jednym jQzyku i blogoslawienstwo Boze jako odpowiedz
na tQ modlitwa dla syn6w narodu, kt6ry wiele cierpial, derpi i nieustannie
d^zy.

