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podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z ducha i z Ducha
Świętego. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia,
która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości, panoszy
się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy
jest to cywilizacja - czy raczej antycywilizacja? Kultura - trzy raczej antykultura? Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest
to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko „zużywa” jego
człowieczeństwo.
Wróćmy jeszcze do czytań dzisiejszej liturgii. Czytamy w Liście do Efez
jan: „zginam kolana moje przed Ojcem [...], aby według bogactwa swej
chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego
człowieka” (Ef 3, 14.16).
Czyż nie dotykamy tu samych podstaw ludzkiej kultury?
U początku jest Bóg - jest Ojciec, który stwarzając człowieka na swój
obraz i podobieństwo, czyni go wrażliwym na działanie Ducha: Ducha Praw
dy, Dobra i Piękna. To są przecież te odwieczne wymiary wszelkiej kultury
i każdej z ludzkich kultur. Także i naszej, polskiej - tej, która stanowi o nas
poprzez stulecia naszych dziejów.
A dalej pisze Apostoł: „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w wa
szych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, [...] zdołali
ogarnąć duchem [...] i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką
wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą” (Ef 3, 17-19).
A więc: u początku Ojciec i Stwórczy Duch - a w samym sercu ludzkich
poczynań i dążeń ludzkiej twórczości i pracy: Chrystus. Miłość Chrystusa,
która pozwala człowiekowi „przewyższać” samego siebie. Stanisław, wasz
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rodak z Rostkowa w diecezji płockiej, zwykł był mawiać: „do wyższych
rzeczy jestem stworzony”. Miał świadomość, że człowiek jest sobą, gdy go
tów jest siebie przewyższać. Wypowiedział tę samą prawdę w swoim pro
stym, młodzieńczym języku, co wielki Pascal.
Wraz z wszystkimi przeto, którzy przeszli przez tę nadwiślańską ziemię,
wraz z Księdzem Jerzym, który nie opodal stąd znalazł męczeńską śmierć
na wiślanym spiętrzeniu, zginam moje kolana przed Ojcem i proszę o
„wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego”, proszę o wzmocnienie siły
człowieka wewnętrznego dla wszystkich synów i córek mojej Ojczyzny u
progu czasów, które nadeszły - i które idą.
„Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego”.
Tak może mówić człowiek do Boga, który stał się człowiekiem, który jako
człowiek nosi całą pełnię bóstwa i całą niezmierzoną głębię tajemnicy powo
łania człowieka w Bogu, w tym właśnie ludzkim sercu. Nosi też w tym ludz
kim sercu, na końcu przebitym włócznią, całą tajemnicę ceny, wartości, jaką
ma człowiek, całą tajemnicę odkupienia.
A cóż to jest odkupienie, jak nie przywrócenie wartości. Nie jest przy
wracaniem wartości człowiekowi spychanie go do tego wszystkiego, co zmy
słowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień
w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używa
nia. Nie jest dźwiganiem człowieka, nie jest miarą kultury, nie jest miarą
europejskości, na którą tak często powołują się niektórzy rzecznicy naszego
„wejścia do Europy”.
Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej
jesteśmy. Pierwszy premier III Rzeczypospolitej mówił to w Radzie Euro
pejskiej w Strasburgu: w jakiś sposób zawsze byliśmy i jesteśmy w Europie.
Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy, i tworzyliśmy ją z
większym trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje albo którzy sobie przypi
sują patent na europejskość, wyłączność.
A co ma być kryterium, co ma być kryterium wolności? Jaka wolność?
Na przykład wolność odbierania życia nie narodzonemu dziecku?
Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako Biskup Rzymu zaprotestować
przeciwko tekiemu kwalifikowaniu Europy, Europy Zachodniej. To obraża
ten wielki świat kultury, kultury chrześcijańskiej, z któregośmy czerpali i
któryśmy współtworzyli, współtworzyli także za cenę naszych cierpień. Tu,
na tej ziemi kujawskiej, tu, w tym mieście męczenników to musi być powie
dziane głośno. Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych
stuleci, tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesię
cioleciach - i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją Ksiądz
Jerzy.
On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia, tak
jak Chrystus. Tak jak Chrystus, jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w
świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego że dał swoje życie za
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nas wszystkich. Ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich naro
dów tego kontynentu i świata, przez swój krzyż.
Tajemnica Serca, które przebodli, tajemnica serca, w które się wpatry
wali. To są ci wielcy pionierzy Europy - w przeszłości i na przyszłość taką
miarę europejskości przyjmujemy, taką miarę europejskości pragniemy pod
jąć i kontynuować i nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary.
Tak, oczywiście, Europa to są także dzieje wielkich kryzysów, dzieje
kryzysu europejskiego, który ma wiele korzeni, który trwa i rozwija się, i w
naszych czasach ma także swój dalszy ciąg, w tym stuleciu niestety tragiczny
dalszy ciąg. To przecież w tym stuleciu stworzono światopogląd, w imię któ
rego człowiek może odbierać życie drugiemu człowiekowi dlatego, że jest
innej rasy, ponieważ należy do takiej grupy etnicznej, ponieważ jest Żydem,
ponieważ jest Cyganem, ponieważ jest Polakiem. Rasa panów i rasa nie
wolników. A potem znowu mit klasy. To wszystko jest także dziedzictwo
europejskie, ale z tego się mamy wyzwalać! Europa potrzebuje odkupienia!
Uroczystość Serca Bożego jest uroczystością odkupienia Europy, odku
pienia świata. Świat potrzebuje Europy odkupionej.
Moi drodzy, darujcie te słowa gorące, może to dlatego, że dzień jest
trochę chłodny, ale jest też genius loci, jest to miejsce, jest to przedziwne
miejsce. Może nie tak bardzo znane na świecie, w Europie, nie tak bardzo
znane - Włocławek - które nosi w sobie ten przedziwny zapis w naszym
stuleciu, który jest jak gdyby odpowiedzią na tamten zapis całej cywilizacji
nienawiści, śmierci, całej cywilizacji śmierci. Zapis cywilizacji życia, życia
przez śmierć, tak jak Chrystus, tak jak serce Boże. Jego ostatnim jakby
świadkiem, świadkiem tego zapisu jest właśnie Ksiądz Jerzy. Nie wolno go
traktować - niech Bóg broni, nie myślę, że ktokolwiek to tak widzi albo
próbuje - nie wolno go traktować tylko o tyle, o ile służył pewnej sprawie
w porządku politycznym, chociaż była to sprawa do głębi etyczna. Trzeba
go widzieć i czytać w całej prawdzie jego życia. Trzeba go czytać od strony
tego wewnętrznego człowieka, o którego prosi Apostoł w Liście do Efezjan.
Tylko ten właśnie człowiek wewnętrzny mógł być świadkiem, takim świad
kiem naszych trudnych czasów, naszego ostatniego dziesięciolecia, jakim
był.
Wraz z wszystkimi powtarzam ostatni passus, wraz z wszystkimi, którzy
przeszli przez tę nadwiślańską ziemię, wraz z Księdzem Jerzym, zginam
moje kolana przed Ojcem: proszę o „wzmocnienie siły człowieka wew
nętrznego”, błagam o „wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego” dla
wszystkich synów i córek tej ziemi, mojej Ojczyzny, teraz, u progu czasów,
które nadeszły i które idą!

