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ROZWAŻAJMY, CZY „POLSKI CZYN” 
PODEJMOWANY JEST ROZTROPNIE*

Zawsze z najgłębszym wzruszeniem słuchamy tych słów, w których Zmar
twychwstały Odkupiciel rysuje kontur dziejów ludzkości i zarazem dziejów 
każdego człowieka. Kiedy mówi: „Nauczajcie wszystkie narody”, staje nam 
przed oczyma duszy ten moment, gdy Ewangelia dotarła do naszego Narodu 
u samych początków jego historii -  i kiedy pierwsi Polacy otrzymali chrzest 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kontur duchowych dziejów Ojczyzny 
został zarysowany w obrębie tych samych słów Chrystusa wypowiedzianych do 
Apostołów. Kontur duchowych dziejów każdego z nas został również w ten 
sposób jakoś zarysowany.

Człowiek bowiem jest istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpowie
dzialnym podmiotem. Może i powinien osobistym wysiłkiem myśli docierać do 
prawdy. Może i powinien wybierać i rozstrzygać. Chrzest przyjęty na początku 
dziejów Polski jeszcze bardziej uświadomił nam tę właściwą wielkość człowie
ka: „Zanurzenie w wodzie”, które jest znakiem wezwania do uczestnictwa 
w życiu Trójcy Przenajświętszej, jest równocześnie niezastąpionym sprawdzia
nem godności każdego człowieka. Już samo to wezwanie o niej świadczy. Czło
wiek musi posiadać niezwykłą godność, skoro został wezwany do uczestnictwa 
w życiu Boga samego.

Równocześnie cały ten historyczny proces świadomości i wyborów człowie
ka -  jakże bardzo związany jest z żywą tradycją jego własnego narodu, w której 
poprzez całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa, świadec
two Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei i mi
łości. Człowiek wybiera świadomie, z wewnętrzną wolnością -  tu tradycja nie

* Fragmenty homilii, które Ojciec Święty wygłosił na krakowskich Błoniach podczas pielgrzy
mek do Polski 10 VI 1979 roku i 8 VI 1997 roku. Teksty przytaczamy za: J a n P a w e ł  II, Światło 
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stanowi ograniczenia: jest skarbcem, jest duchowym zasobem, jest wielkim 
wspólnym dobrem, które potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachet
nym czynem, każdym autentycznie po chrześcijańsku przeżytym życiem.

Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć „nie”? Czy 
można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?

Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć 
Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale -  pytanie zasadni
cze: czy wolno? I w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość 
woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, 
ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez 
tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stano
wiło.

Kiedyś Chrystus zapytał Apostołów (było to po zapowiedzi ustanowienia 
Eucharystii, gdy różni odsuwali się od Niego): „Czyż i wy chcecie odejść?” (J 6, 
67). Pozwólcie, że Następca Piotra powtórzy dzisiaj wobec was wszystkich tu 
zgromadzonych -  i wobec całych naszych dziejów i całej współczesności... że 
powtórzy dziś słowa Piotra -  słowa, które wówczas były jego odpowiedzią na 
pytanie Chrystusa: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecz
nego!” (J 6, 68).

[ I

„Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” -  tak pisze Apostoł 
(1 J 3, 18). Bracia i siostry! Uczmy się w szkole św. Jadwigi Królowej, jak 
wypełniać to przykazanie miłości. Zastanawiajmy się nad „polską prawdą”. 
Rozważajmy, czy jest szanowana w naszych domach, w środkach społecznego 
przekazu, urzędach publicznych, parafiach. Czy nie wymyka się niekiedy 
ukradkiem pod naporem okoliczności? Czy nie jest wykrzywiana, upraszcza
na? Czy zawsze jest w służbie miłości?

Zastanawiajmy się nad „polskim czynem”. Rozważajmy, czy jest podejmo
wany roztropnie. Czy jest systematyczny, wytrwały? Czy jest odważny i wielko
duszny? Czy jednoczy, czy też dzieli ludzi? Czy nie uderza w kogoś nienawiścią 
albo pogardą? A może tego czynu miłości, polskiego, chrześcijańskiego czynu 
jest zbyt mało? (por. S. Wyspiański, Wesele).

„Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!”
Przed dziesięcioma laty w Encyklice o problemach współczesnego świata 

napisałem, iż „każdy kraj winien odkryć i jak najlepiej wykorzystać przestrzeń 
własnej wolności” (Sollicitudo rei socialis, nr 44). Wówczas stał przed nami 
problem „odkrycia wolności”. Teraz Opatrzność stawia nam nowe zadanie: 
miłować i służyć. Miłować czynem i prawdą. Św. Jadwiga Królowa uczy nas 
tak właśnie korzystać z daru wolności. Ona wiedziała, że spełnieniem wolności 
jest miłość, dzięki której człowiek gotów jest zawierzyć siebie Bogu i braciom,
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do nich przynależeć. Zawierzyła więc Chrystusowi i narodom, które pragnęła 
do Niego przyprowadzić, swoje życie i swoje królowanie. Całemu narodowi 
dała przykład umiłowania Chrystusa i człowieka -  człowieka spragnionego 
zarówno wiary, jak i nauki, jak też codziennego chleba i odzienia. Zechciejmy 
i dzisiaj czerpać z tego przykładu, ażeby radość z daru wolności była pełna.

Święta nasza Królowo, Jadwigo, ucz nas dzisiaj -  na progu trzeciego tysiąc
lecia -  tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości. Za
prowadź nas, Jadwigo, przed wawelski krucyfiks, abyśmy jak ty poznali, co 
znaczy miłować czynem i prawdą, i co znaczy być prawdziwie wolnym. Weź 
w opiekę swój naród i Kościół, który mu służy, i wstawiaj się za nami u Boga, 
aby nie ustała w nas radość. Raduj się, raduj się, matko Polsko! Gaudę, mater 
Polonia!




