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Jak donosi m.in. amery-
kańska agencja Catholic News 
Agency około 5 milionów piel-
grzymów może przyjechać do 
Rzymu na kanonizację wszech 
czasów. Uroczystość związana 
z osobami dwóch błogosławio-
nych papieży Jana Pawła II i Jana 
XXIII odbędzie się 27 kwietnia. 
Wielu z nas z rzeszą polskich 
pielgrzymów, uda się, na tę 
historyczną godzinę do Wiecz-
nego Miasta. Inni, wspomina-
jąc papieskie pielgrzymki do  
Ojczyzny i swoje z Nim spotka-
nia w różnych miejscach Europy 
i świata, będą ten opatrznościo-
wy dar przeżywać za pośred-
nictwem radia i telewizji. Jak 
dotychczas, bł. Jan Paweł II jest 
Tym, którym się szczycimy i któ-
rego kochamy, ale nadal  znamy 
Go tylko w niewielkim stopniu. 
W konsekwencji,  Ten Opatrz-
nościowy Dar Światła, Mądrości 
i Mocy Bożej Miłości, dany nam 
na trudne dni przezwyciężania 
dobrem demonicznych rozmia-
rów zła, nie został w całym wy-
miarze jeszcze podjęty.

Na wstępie pragnę i ja wy-
znać, że jako młody doktorant 
KUL-u po raz pierwszy w życiu 
znalazłem się w Rzymie, zaled-
wie dzień po śmierci Jana Pawła 
I. Byłem jako przedstawiciel KUL
-u i katolickich dziennikarzy, za-
równo uczestnikiem uroczystej 
Eucharystii, która zapoczątko-
wała konklawe, a następnie sto-
jąc przed obeliskiem na Placu 
św. Piotra, świadkiem ogłoszenia 
„HABEMUS PAPAM”, wiadomo-
ści epokowej dla nas Polaków. 
W kolejnych latach pontyfikatu 
kilkakrotnie koncelebrowałem 
z Papieżem Eucharystie w Jego 
prywatnej kaplicy,  spożywałem 
z Nim niektóre posiłki, a z racji 
pełnionych funkcji uczestniczy-
łem w szeregu synodalnych, 
naukowych i ekumenicznych 

spotkaniach, odbywających się 
w Watykanie. Do dzisiaj noszę w 
swym sercu Jego zwierzenia…

Podobnie jak wielu zdrowo 
myślących Polaków, mam głę-
boką świadomość, że kanoniza-
cja bł. Jana Pawła II jest dla nas 
zobowiązaniem zarówno do 
obrony katolickiego myślenia, 
bowiem satanizacją naszego 
myślenia jest każda próba od-
dzielania rozumu od wiary, jak 
też i wierności wobec wartości, 
które Ojciec Święty głosił na 
zasadzie „komunikuję Wam to, 
czym sam żyję”, którym męż-
nie i bezkompromisowo służył.  
To one i polska kultura ukształ-
towały Go na prawdziwego 
człowieka, chrześcijanina, au-
tentycznego europejczyka oraz 
wielkiego papieża. 

Jest więc w pełni zrozumia-
łym to, że aby dobrze wykorzy-
stać dar kanonizacji, trzeba nam 
powrócić do wskazań Świętego 
Papieża Polaka, jak i do Jego 
nauczania oraz ogromnej prze-
strzeni świadectwa, spotkań i 
dialogu. Dzisiaj, nie wystarczy 
już tylko się wzruszać i entu-
zjazmować, nie wystarczy sam 
podziw i fascynacja osobą oraz  
świętością Jana Pawła II. Trzeba 
nam w całej rozciągłości usły-
szeć Jego wszystkie - nadal ak-
tualne i zobowiązujące wezwa-
nia i zadania, jak chociażby to: 
„Europo, bądź na powrót sobą! 
Odkryj na nowo swe źródła! 
Ożyw swoje korzenie! Odnajdź 
swoją duszę!”.

Słowiański Papież nie tyl-
ko, że nie był kosmopolitą, ale 
też nigdy nie wstydził się swej 
miłości do Ojczyzny. Wielokrot-
nie i publicznie ją wyznawał.  
Na różny sposób, niejednokrot-
nie ujawniał swe głębokie zatro-
skanie i na polskiej, głęboko po-
ranionej ziemi wykrzyczał wręcz: 
Polsko bądź sobą!. Z wielkim 

emocjonalnym zaangażowa-
niem 3 czerwca 1991 r., w homi-
lii wygłoszonej na masłowskim 
lotnisku  wyznawał: „Oto matka 
moja i moi bracia. Może dlatego 
mówię tak, jak mówię, ponieważ 
to jest moja matka, ta ziemia!  
To jest moja matka, ta Ojczy-
zna! To są moi bracia i siostry!  
I zrozumcie, wy wszyscy, któ-
rzy lekkomyślnie podchodzicie 
do tych spraw, zrozumcie, że 
te sprawy nie mogą mnie nie 
obchodzić, nie mogą mnie nie 
boleć! Was też powinny boleć! 
Łatwo jest zniszczyć, trudniej 
odbudować. Zbyt długo nisz-
czono! Trzeba intensywnie od-
budowywać! Nie można dalej 
lekkomyślnie niszczyć!”. W sercu 
Polski - na Jasnej Górze w dniu 
18 czerwca 1983 r. mówił: „Nie 
pragnijmy takiej Polski, która 
by nas nic nie kosztowała”. Z 
kolei 10 czerwca 1979 r. na kra-
kowskich Błoniach Jan Paweł II 
wyraził znamienne słowa, które 
dziś mają status duchowego 
testamentu: „Zanim stąd odej-
dę, proszę Was, abyście całe to 
duchowe dziedzictwo, któremu 
na imię Polska raz jeszcze przy-
jęli z wiarą, nadzieją, miłością 
(...) abyście nigdy nie zwątpili i 
nie znużyli się i nie zniechęcili, 
abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy”. 

Niechaj refleksje formułowa-
ne poniżej, staną się wyrazem 
spłacania długu oraz wdzięcz-
ności za dar życia i tytanicznej 
posługi Papieża Polaka na rzecz 
cywilizacji miłości. Niechaj po-
mogą nam nie tylko pełniej 
przeżyć uroczysty dzień kano-
nizacji, ale przede wszystkim 
w dojrzały sposób, na wzór i w 
postawie wiary, nadziei i miłości 
Jana Pawła II, przeżywać czas 
wielkich wyzwań, które jawią 
przed Polską i Europą. W pierw-
szym rzędzie oznacza to dla nas 

potrzebę czuwania, aby nie po-
paść w niewolę „ducha czasu”, 
m.in. poprzez uleganie intelek-
tualnym modom i poprawno-
ściom politycznym. Człowiek, 
który nie żyje w prawdzie , już 
przegrał. Jeśli socjalizm zabie-
gał o wymazanie różnic eko-
nomicznych, to sekularyzm i 
neoliberalizm usiłują wymazać 
różnice religijne, poprzez wyłą-
czenie sensów religijnych z ży-
cia współczesnych społeczności 
(Hunter Baker, Union University 
w Jackon, USA). W konsekwen-
cji, zwolennicy sekularyzmu są 
przekonani, że religia i szerzone 
przez nią powszechne brater-
stwo, w końcu zaniknie, a kolejni 
„postępowi ludzie”, zaakceptują 
”tęczową nowomowę” i odda-
dzą się kultywowaniu tzw. wza-
jemnej równości. Zwrócenie się 
ku naturze jest zanegowaniem 
zamysłu Stwórcy. Jana Paweł II 
i Jego następca Benedykt XVI 
ostrzegał przed tym mówiąc: 
„Tam gdzie dochodzi do zane-
gowania Boga, niszczy się także 
godność człowieka. Kto broni 
Boga, ten broni człowieka” (z 
przemówienia do Kurii Rzym-
skiej, 21 XII 2012 r.).

Spojrzenie z perspektywy 
dokonań kronikarzy, statysty-
ków i dziennikarzy

Karol Józef Wojtyła urodził 
się w skromnej rodzinie woj-
skowego urzędnika. Bardzo 
wcześnie, bowiem już w wieku 
9 lat zmarła mu matka, dorabia-

ks. prof. Tadeusz Fitych

Przed  kanOnIzacją  WSzech  czaSóW  
„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem! Serce w języku biblijnym oznacza 
ludzkie wnętrze, Oznacza w szczególności sumienie (…) Człowieka trzeba mierzyć 
miarą sumienia,  miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka 
mierzyć miarą Ducha Świętego” 

Jan Paweł II,  do młodzieży akademickiej
zgromadzonej 3 czerwca 1979 r. przed kościołem św. Anny

Jan Paweł ii
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jąca jako szwaczka, a następ-
nie także i brat. W wieku 21 lat  
Karol pozostał już bez rodziny. 
Jak później już jako papież na-
pisał: ”Rodzina jest szkołą bo-
gatszego człowieczeństwa” (EC 
21; GS 52). Na każdym z trzech 
zasadniczych etapów swego 
życia starał się w pełni odkry-
wać i realizować swoją misję. 
W postawie otwartości i dialo-
gu dojrzewał do pełni człowie-
czeństwa, pielęgnując wartości 
ogólnoludzkie oraz polską i 
chrześcijańską tożsamość. Od 
1940 r. pozostawał po wpływem 
mistycznych dzieł św. Jana od 
Krzyża. Ekstaza mistyczna przy-
czynia się do integracji osobo-
wości oraz jest źródłem energii 
duchowej i fizycznej. Dokony-
wało się to w trudnych latach, 
kiedy to kontynent europejski 
pustoszyła II wojna światowa. 
Była ona pokłosiem rewolucji 
francuskiej, a owocem ideolo-
gii nazizmu i komunizmu. Nie 
przeszkodziło to jednak, aby Ka-
rol konsekwentnie pielęgnując 
dar wiary, który jak głosi papież 
Franciszek rozpoczyna się od 
sakramentalnego i osobowego 
spotkania z Chrystusem, ufa-
jąc w moc miłości, skutecznie 
rozwijał swoje liczne zdolności 
stając się pielgrzymem od 1936 
r. do Częstochowy, patriotą, po-
etą, poliglotą, aktorem w kon-
spiracyjnym Teatrze Rapsodycz-
nym, dramaturgiem, studentem 
polonistyki i teologii od 1942 r., 
oraz pedagogiem. Był on auten-
tycznym mistykiem katolickim i 
przedstawicielem personalizmu 
chrześcijańskiego. Na gruncie 
akademickim  zaznaczył się jako 
etyk, filozof historii i fenomeno-
log oraz profesor. Przez całe swe 
życie starał się być naukowcem i 
zarazem duszpasterzem.

Jak wiemy, błogosławiony 
Jan Paweł II Karol Józef Wojty-
ła ur. 18 maja 1920 w Wado-
wicach, zm. 2 kwietnia 2005 
w Watykanie – był katolickim 
kapłanem od 1 XI 1946 r., a na-
stępnie pomocniczym bisku-
pem krakowskim od 1958 r. z 
przewodnim hasłem – „Totus 
tuus”  oraz arcybiskupem i me-
tropolitą krakowskim (1963 r.), 
po czym kardynałem i  zastępcą 
przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski (1969-1978),  
a w okresie od 16 października 
1978 r. do  2 kwietnia 2005 r.  
264. papieżem i 6. Suwerenem 
Państwa Miasta Watykan. 

Bł. Jan Paweł II w wieku 

zaledwie 58 lat został pierw-
szym polskim i słowiańskim 
papieżem i biskupem Rzymu, 
po 455 latach, nie będącym 
Włochem. W całych dziejach 
papiestwa odbył on najwięcej 
zagranicznych podróży apo-
stolskich – 104. Odwiedził  aż 
135 krajów, m.in.: Polskę - 9 
razy, USA - 7 razy, Francję - 6 
razy, Meksyk - 5 razy, Hiszpanię 
- 5 razy oraz prawie 900 miast  
(w tym 262 miejscowości na te-
renie Włoch; z liczby 334 rzym-
skich parafii odwiedził 301).  
Niezależnie od tego, gdzie 
był, wszędzie słyszał cie-
płe wyznania: „to jest nasz 
papież”. W podróżach  
 Słowiański Papież spędził aż 
586 dni. Przebył gigantyczny 
dystans 1,6 miliona km, co  od-
powiada 40-krotnemu okrąże-
niu Ziemi. 

Przyczynił się do upadku re-
żimu komunistycznego w kra-
jach Europy Środkowej i znaczą-
co wpłynął na wydarzenia w Azji 
w latach 80-tych i 90-tych XX w. 
W 1985 r. zainicjował Światowe 
Dni Młodzieży, jako nową for-
mę globalnego duszpasterstwa 
młodego pokolenia. Wygłosił 
2415 kazań i przemówień, nie 
licząc wypowiedzi improwizo-
wanych, np. z okien swych rezy-
dencji. W samych Włoszech wy-
głosił ich 900. Podczas 1020 au-
diencji generalnych spotkał się 
z 16.8 milionami pielgrzymów. 
Już na pierwszą audiencję dla 
Polaków przybyło 4000 osób. 
Ponadto przyjął w Watykanie aż 
1350 osobistości politycznych, 
m.in.: 426 szefów państw oraz 
głów koronowanych, 187 pre-
mierów i 190 ministrów spraw 
zagranicznych. Co więcej, Jan 
Paweł II otrzymał 642 listy 
uwierzytelniające od  ambasa-
dorów, akredytowanych przy 
Stolicy Apostolskiej. Rekordo-
wą liczbę chrześcijan wyniósł 
do chwały ołtarzy – 1338 jako 
błogosławionych w tym 154  
Polaków i 482 – jako świętych. 

Słowiański Papież zwołał  
9 konsystorzy, przewodniczył  
6 zwyczajnym zgromadzeniom 
generalnym Synodu Biskupów 
i jednemu zgromadzeniu nad-
zwyczajnemu, 7 zgromadze-
niom specjalnym Synodu Bisku-
pów. Mianował 232 kardynałów, 
więcej niż którykolwiek z jego 
poprzedników, w tej liczbie aż 
9 Polaków, mniej więcej 2/3 
światowego episkopatu, przy 
czym ponad 320 biskupom sa-

kry udzielił osobiście. Wyświęcił  
2810 kapłanów, ochrzcił 1378 
dzieci i dorosłych, bierzmo-
wał 1581, a 77 osobom udzielił  
sakramentu chorych. Napisał 
14 encyklik, 14 adhortacji, 11 
konstytucji, 43 listy apostolskie 
oraz 38 kościelnych dokumen-
tów administracyjnych. Łącznie 
jego pisma apostolskie liczą aż 
80000 stron. Jest oczywistym,  
że powyższe dane statystycz-
ne nie oddają nawet części  
z ogromnego dziedzictwa na-
uczania i znaczenia pontyfikatu 
pierwszego w dziejach Kościoła 
Papieża-Polaka. 

Następca św. Piotra z kraju 
nad Wisłą doświadczył ponad 

20 zamachów na swoje życie  
(S. Krajski). Pontyfikat Jana Paw-
ła II trwał bez mała 27 lat i był 
drugim co do długości w dzie-
jach Kościoła, a najdłuższym 
w wieku XX. Zaznaczył się on 
całym pasmem różnego typu 
„rekordów” i „premier”, czyli 
przedsięwzięć podejmowanych 
po raz pierwszy w dziejach Ko-
ścioła. Od wyboru Karola Wojty-
ły zestawiał je m.in. szwajcarski 
dziennik „Tribune de Geneve”. W 
dniu 8 kwietnia 2005 r. świat się 
zatrzymał, aby móc pożegnać 
Jana Pawła II. W pogrzebie Pa-
pieża z dalekiego kraju udział 
wzięło ok. 5 milionów ludzi, w 
tym 200 prezydentów i premie-

Jedno z pierwszych spotkań ks. T. Fitycha z Janem Pawłem ii.

Mapka jednego z polskich  szlaków papieskich  (Beskid wyspowy k/ limanowej).
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rów, przedstawiciele wszystkich 
wyznań świata, także duchowni 
islamscy i żydowscy.  

Proces beatyfikacyjny Jana 
Pawła II był jednym z najkrót-
szych w historii Kościoła. Roz-
począł się już miesiąc po po-
grzebie, a zakończył się sześć lat 
po śmierci. W dniu 1 maja 2011 
r. podczas Mszy Świętej na pla-
cu św. Piotra w Rzymie, uroczy-
stości beatyfikacji Jana Pawła II 
przewodniczył Benedykt XVI. 
Koncelebrowało ją kilka tysięcy 
kardynałów, arcybiskupów i bi-
skupów z całego świata. Liczba 
wiernych uczestniczących w tej 
liturgii jest szacowana na 1,5 
mln osób, w tym trzysta tysięcy 
Polaków. Z kolei proces kanoni-
zacyjny zakończył się w trzy lata 
po beatyfikacji, a w dziewięć lat 
po śmierci.

Ogląd ludzi pochłoniętych 
łączeniem jana Pawła II z ma-
gią cyfry „13”,  w miejsce jego 
kluczowej relacji z maryją – 
matką zbawiciela i apokalip-
tyczną niewiastą mężną

 Dzieje ludzkości, naszej oj-
czyzny i własne doświadczenia 
ukazują nam liczne przypadki 
osób i to nie tylko ludzi młodych 
zmierzających do osiągania 
ambitnych życiowych celów i 
szczytów niebezpieczną „drogą 
na skróty”, czyli drogą kłamstw 
i ideologii posługujących się 
ćwierć i półprawdami. Człowiek 
jest powołany do życia kulturą 
Trójjedynego Boga Miłości w 
wolności, do przeżywania z Nim 
osobowej wspólnoty (komunii) 

tu i teraz oraz na wieki do pro-
egzystencji, bycia darem dla 
innych. Żadne przeszkody nie 
mogą mu w tej autorealizacji 
przeszkodzić, chyba że sam do-
browolnie z tego zrezygnuje. W 
każdej epoce, człowiek jest jed-
nak na różne, coraz bardziej wy-
rafinowane i systemowe sposo-
by odwodzony, manipulowany 
i oszukiwany. W konsekwencji 
mamy do czynienia z demo-
nicznym podstępem, który pró-
buje nazywać zło dobrem. Są 
nim zagrożenia duchowe sze-
rzone na coraz większej liczbie 
płaszczyzn i na niespotykaną 
dotąd skalę.  Za nimi skrywają 
się wszelkie działania  człowie-
ka, które w sposób mniej lub 
bardziej bezpośredni zmierzają 
do  osłabienia i zerwania relacji 
z Bogiem. Zachowania te godzą 
w pierwsze przykazanie: „Nie 
będziesz miał bogów cudzych 
przede Mną” (Wj 20, 2-5), nie-
rzadko będąc wprost grzecha-
mi idolatrii. 

Na naszych oczach doko-
nuje się systemowe narzucanie 
różnego typu poprawności po-
litycznej, w tym także neomark-
sistowskiej ideologii gender. 
Jej fundamenty tworzy m.in. 
zanegowanie faktu, że człowiek 
został pomyślany i stworzony 
przez Boga Stwórcę. Dlatego 
to u jej podstaw, wbrew po-
zorom, nie leży pytanie o płeć 
danej osoby czy dowolność 
jej zmiany bądź określenia, 
lecz fundamentalny spór o po-
chodzenie świata. Wpisuje się 
ona we współczesną inwazję 
neopogaństwa. Przybiera ono 

bardzo zróżnicowane formy i 
wykorzystuje najnowsze tech-
nologie. Agresywne neopogań-
stwo jest propagowane m.in. 
jako: akupresura, bioenergote-
rapia, dopalacze, enneagram, 
gry komputerowe, homeopatia, 
horoskopy, irydologia, joga, nu-
merologia, pierścień atlantów, 
różdżki i wahadełka, szkoły i 
przedszkola waldorfskie, ideolo-
gia gender, itd. (zob. Al. Posacki 
SJ, Encyklopedia zagrożeń du-
chowych: mistyka, ezoteryzm, 
okultyzm, t. 1-2 Radom 2009; 
tenże, Inwazja neopogaństwa, 
wyd. ‘M’ 2012). W niezwykle sze-
roko rozpropagowanej książce 
dla dzieci „Harry Potter” będącej 
serią siedmiu fantastycznych 
powieści, autorstwa brytyjskiej 
pisarki Joanne Kathleen Row-
ling  (wydanej  w latach 1997-
2007, a przetłumaczonej na ok. 
70 języków; doczekała się ona 
także wersji filmowej, postaci 
w formie gier komputerowych 
i parków rozrywki, których łącz-
na wartość idzie w dziesiątki 
miliardów dolarów), zostały za-
warte  niezwykle groźne formy 
neopogaństwa, jak m.in. ma-
gia, astrologia, wróżbiarstwo i 
numerologia. Stoją za nimi po-
tępiane przez Kościół katolicki 
od wieków teorie przeznacze-
nia (predestynacji) i fatalizmu. 
Numerologia  jest pokrewna 
ideowo z wróżbiarstwem, ale 
stawiana jest od  niej znacznie 
wyżej. 

Jeśli astrologia ma na celu 
interpretację informacji za-
pisanych w gwiazdach, które 
mogą mieć istotne znaczenie 

dla przyszłości pojedynczego 
człowieka i całych narodów, to 
numerologia wyraża interpre-
tację i prognozowanie sensu 
bycia i przyszłości z liczb (ma 
ona związek m.in. z ezoteryką i  
kabałą). Opiera się ona na prze-
konaniu, że numer przyporząd-
kowany danemu człowiekowi 
lub obiektowi, ma związek z 
jego losem. Jej historyczny roz-
wój przebiega niemalże analo-
gicznie do rozwoju astrologii i 
alchemii (zob. M. Stelzner, Die 
Weltformel der Unsterblichke-
it. Vom Sinn der Zahlen – Die 
Einheit von Naturwissenschaft 
und Religion, Wiesbaden 1996). 
Przedmiotem numerologii są 
nie tylko liczby, lecz również na-
zwy własne, które zamienia się 
na liczby poprzez ponumero-
wanie liter alfabetu, a następnie 
ich sumowanie. Numerologia 
uważana jest przez naukow-
ców za pseudonaukę, nie ma-
jącą żadnych racjonalnych ani 
eksperymentalnych podstaw. 
Nie mniej współczesne witryny 
internetowe w Polsce oraz w 
innych krajach europejskich, aż 
„roją się” od efektów dywagacji 
na temat numerologicznych 
związków osoby Jana Pawła II i 
jego rodziny z liczbą 13. 

Przedstawiciele tego typu 
duchowej struktury neopogań-
stwa, instrumentalizując postać 
Słowiańskiego Papieża, naj-
pierw usiłują wprawić zainte-
resowanych w chwilę zadumy, 
opowiadając o niesamowitych 
zbieżnościach związanych ze 
śmiercią i życiem Papieża, aby w 
ten sposób wsączyć im pogań-

Widok na Plac św. Piotra z kopuły Bazyliki św. Piotra.
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ską wiarę w istnienie ślepego 
losu i przeznaczenia, a następ-
nie tak „zahipnotyzowane” oso-
by zdobyć dla swej chorobliwej 
logiki i stylu życia. Formułują 
oni złudne pytania typu: „na ile 
życie Papieża było dla ludzkości 
znakiem oraz informacją, zaszy-
frowaną w liczbach i czy chciał 
On zwrócić naszą uwagę na 
istnienie takiego szyfru? Licząc 
sumę cyfr poszczególnych dat 
Jego biografii, zestawiają  wy-
brane fakty i usiłują je interpre-
tować, twierdząc, że Jan Paweł II 
„był wyraźnie zapowiedziany”,  
a „w Jego cyfrach  nie ma przy-
padku”. 

Lansują oni taki oto tok 
myślenia. Data śmierci matki 
Karola Wojtyły to: 13.04.1929 r.  
- co daje sumę cyfr 29, a  nume-
rologicznie - doskonałą liczbę 
równą 11; Papież Jan Paweł II 
żył 85 lat  -  osiem plus 5 równa 
się 13;  „Jan Paweł Drugi” składa 
się z 13 znaków. Data urodze-
nia Karola Wojtyły:  18-05-1920 
r., tj.1+8+5+1+9+2, co daje 26; 
ilość dni życia to: 31.000 dni  -  
odwrócone = 13;  papież zmarł 
o godzinie: 21:37  tj. 2+1+3+7= 
13, 2.04.2005 r.  2+4+2+5 = 13, w 
13 tygodniu 2005 r.;  Jego pon-
tyfikat trwał 26 lat i 5 miesięcy 
2+6+5 = 13: ilość dni pontyfika-
tu według jednych wynosi 9301 
(13) lub 9665 = (26); 13 maja 
1981 r. dokonano zamachu na 
Papieża, co daje liczbę: 28, 2+8 
= 10; Matka Boska z Fatimy, któ-
rą Papież szczególnie miłował, 
ukazała się dzieciom 13-05-
1917 r. (27= 9) i przewidziała 
wydarzenie zamachu, ukazując 

się 13 razy, trzynastego dnia 
każdego miesiąca;   13.02.2005 
r. miała miejsce  śmierć siostry 
Łucji - 1+3+2+2+5 = 13; przy 
łożu śmierci Papieża trwało 13 
najbliższych współpracowni-
ków; 13 księga Pisma  Świętego 
to Księga Apokalipsy – opisują-
ca dzieje walki Kościoła z szata-
nem, antychrystem, upadłym 
aniołem.

 Porzućmy ten chorobli-
wy styl dywagacji, będący dla 
zdrowego myślenia przysłowio-
wą „ślepą uliczką”. Przejdźmy 
natomiast do sakralno-teolo-
gicznego oglądu życiowego 
przesłania Papieża – mistyka i 
„Pielgrzyma trudnych lat” (Piotr 
Rubik). Chrześcijański sposób 
odczytywania „znaków czasu” 
jest diametralnie różny. Propo-
nował go m.in. papież Paweł 
VI  w czasie Audiencji General-
nej w dniu 16 kwietnia 1969 r. 
(zob. Paweł VI, Trwajcie Mocni w 
wierze, t.2 Kraków 1974, s. 561 
– 564). Papież Montini głosił, 
że: „Odkrycie znaków czasu jest 
dziełem świadomości chrześci-
jańskiej. Wynika ono z zesta-
wienia wiary z życiem [...], od-
krycie znaków czasu zachodzi 
przez uzmysłowienie sobie, w 
jakim punkcie i gdzie wychodzą 
one same z siebie na spotkanie 
planom wyższym, o których 
wiemy, że są planami chrześci-
jańskimi i Bożymi, jak poszuki-
wanie jedności, pokoju, spra-
wiedliwości […]. W jakim punk-
cie nasze ewentualne działanie 
miłości albo apostolstwa łączy 
się z dojrzałością sprzyjających 
okoliczności, wskazujących, że 

nadeszła godzina na jednocze-
sny rozwój Królestwa Bożego w 
królestwie ludzkim? Ta metoda 
wydaje się nam konieczna dla 
uniknięcia niektórych niebez-
pieczeństw, na jakie może nas 
narazić atrakcyjność poszuki-
wania znaków czasu. Pierwszym 
z tych niebezpieczeństw jest 
pewien charyzmatyczny profe-
tyzm, często przeradzający się 
w bigoteryjną wyobraźnię”.

Bł. Jan Paweł II był misty-
kiem, który pielęgnował głębo-
ki dialog z Trójjedynym Bogiem 
Miłością. Nie zauważyliśmy 
w Jego życiu ani chaosu, ani 
sztuczności, czy też skrupu-
latności. Wręcz przeciwnie, 
urzekało nas Jego życie konse-
kwentnie wypełnione miłością 
i człowieczeństwo charaktery-
zujące się wolnością, dialogiem, 
szacunkiem i miłością do czło-
wieka każdej religii i kultury. Dla 
Papieża Pismo Św. było pokar-
mem oraz żywym, ciągle aktu-
alnym Bożym listem.  W tej per-
spektywie spójrzmy na życiową 
dewizę Jana Pawła II - „Totus 
Tuus” (tzn. Maryjo „cały Twój”). 
Nawiązuje ona do testamentu 
Jezusa - wyrażonego w Jego 
życiowej godzinie - na Krzyżu. 
„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę 
i stojącego obok Niej ucznia, 
którego miłował, rzekł do Mat-
ki: ‘Niewiasto, oto syn Twój’. Na-
stępnie rzekł do ucznia: Oto Mat-
ka twoja. I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie” ( J 19,26-27). 
W dziejach Kościoła pierwszym 
chrześcijaninem, który w spo-
sób doskonały zrealizował ten 
testament i dosłownie wziął 

Maryję do swego domu, był św. 
Jan Apostoł, którego życie i pi-
sma nacechowane są prostotą, 
mądrością i proroczym świa-
tłem. Jan Paweł II, z wszystkimi 
tego konsekwencjami, wpisał 
się w ten krąg chrześcijan, ma-
jących bardzo głęboką więź z 
Maryją i uczących się od niej 
wielkiej mądrości, kultury i sztu-
ki życia codziennego. Swą więź 
i jedność z Maryją Matką Jezu-
sa i Kościoła, wzorem chrze-
ścijańskiego życia, realizował 
w sposób dotąd niespotyka-
ny, tak w wymiarze osobistym 
jak i publicznym. Jako mistyk, 
Słowiański Papież przyjął dla 
sposobu kapłańskiego posługi-
wania, zarówno mistyczną du-
chowość maryjną św. Bernarda 
z Clairvaux, jak też  i św. Ludwi-
ka Marii Grignion de Montfort. 
Z drugiej strony doskonale znał 
On również życiowe przesłanie 
św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go – twórcy Niepokalanowa, 
jak i prorocze słowa ks. Pryma-
sa Augusta Hlonda, wypowie-
dziane w godzinie jego śmierci: 
„Zwycięstwo (dla Polski),gdy 
przyjdzie, będzie to zwycięstwo 
Maryi”. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że „Ksiądz Prymas 
Hlond stoi u samych podstaw 
najwspanialszych dziejów Pol-
ski, które wydały Papieża Pola-
ka. Postać tego Prymasa i jego 
nauczanie są fundamentami 
wielkości Polski ostatniego wie-
ku” (ks. prof. Tadeusz Guz). Jan 
Paweł w opublikowanych w 
tym roku osobistych notatkach 
napisał: ”Odkupienie zaczęło 
się od Totus Tuus: jedna jedyna 

scena z  epokowego pogrzebu Jana Pawła ii.
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istota ludzka, nowy człowiek, 
któremu Bóg zawierzył Siebie 
na własność. Bóg-Syn potrzebo-
wał Jej w wypełnianiu swojego 
dzieła […]”.

W konsekwencji,  nikt nie  
powinien  się dziwić, gdyby 
dzień śmierci Słowiańskiego 
Papieża przypadł na liturgiczne 
święto maryjne. Jan Paweł II był 
bowiem powszechnie znanym 
jako „papież Maryjny”. Tak też 
się i stało. Dzień Jego śmierci – 
2 kwietnia 2005 r. był  pierwszą 
sobotą miesiąca, związaną z wy-
nagradzającym nabożeństwem 
do Niepokalanego Serca Maryi. 
Genezę tej pobożnej praktyki 
znajdujemy w treści objawień 
Matki Bożej w Fatimie. Odtąd 
będzie z nimi związana cyfra 13. 
Pierwsze objawienie się Matki 
Bożej trzem pastuszkom z Alju-
strel miało bowiem miejsce 13 
maja 1917 r., a każde następne 
także trzynastego dnia miesią-
ca. Dokładnie 13 maja 1981 r. 
w Rzymie, na Placu św. Piotra 
o godz. 17. 19 - w 64. rocznicę 
objawień fatimskich, dokonano 
zamachu na Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Stało się  to dokładnie 
w dniu i godzinie pierwszego 
objawienia w Fatimie. Turecki 
zamachowiec  Ali Agca został 
schwytany, a śmiercionośna 
kula została umieszczona w ko-
ronie, którą Papież jak swój wo-
tywny dar przekazał dla sank-
tuarium Matki Bożej w Fatimie. 
Komentując to wydarzenie po-
wiedział: „Jedna ręka strzelała, 
a inna [Matki Bożej] kierowała 
kulą” (zob. m.in. A. Grajewski, M. 
Skwara, Papież musiał zginąć. 
Wyjaśnienia Ali Agcy, Katowi-
ce 2011). W dotychczasowej 
historii nikt nie odważył się 
podnieść ręki na  następcę św. 
Piotra. Zamach na Jana Pawła 
II w świetle objawień fatim-
skich ukazał Go jako człowieka 
wybranego przez Bożą Opatrz-
ność i stał się ważnym znakiem 
eschatologicznego zwycięstwa 
dobra nad złem. Dla  właściwe-
go oglądu rzeczy, trzeba w tym 
miejscu dodać, że objawienia 
maryjne schodzą na dalszy plan 
wobec sakramentu Eucharystii. 
Jest on wyrazem miłości Jezusa 
Zmartwychwstałego, który „do 
końca ich umiłował” (J 13,1). W 
konsekwencji – właśnie Eucha-
rystia stała się „źródłem i szczy-
tem całej działalności Kościoła” 
(KL 10). 

Od momentu zamachu z 
13 maja 1981 r.  Jan Paweł II w 

sposób jeszcze bardziej konse-
kwentny, związał swój pontyfi-
kat z orędziem Matki Bożej z Fa-
timy. Ogłoszenie treści trzeciej 
tajemnicy fatimskiej przez Jana 
Pawła II, stało się jednym z naj-
większych wydarzeń Wielkiego 
Jubileuszu Roku 2000. W trzy-
częściowym orędziu Matka Boża 
pragnęła uświadomić wszyst-
kim ludziom, że największe za-
grożenie dla każdego człowieka 
i świata stanowi systemowe 
odrzucenie Boga i związanych z 
nim wartości. Życie takie jakby 
Boga nie było, jest największą 
tragedią człowieka i całych na-
rodów, jest zagrożeniem groź-
niejszym od wojny nuklearnej 
oraz jakiejkolwiek z gigantycz-
nych katastrof typu tsunami. Po-
wszechnie znanym faktem jest 
to, że na początku XX w. nastą-
pił wielki kryzys wiary. To w tym 
stuleciu ateiści, tak w wydaniu 
masońskim, komunistycznym, 
jak i faszystowskim, doszli do 
pełni władzy. W konsekwencji 
doprowadziło to do rozlania się 
demonicznych nacjonalizmów, 
powstania zbrodniczych sys-
temów totalitarnych, upadku 
kultury, wolności oraz moralnej 
degeneracji społeczeństw i ca-
łych narodów, a więc do stwo-
rzenia prawdziwego piekła na 
ziemi. Jednym słowem do naj-
większych w historii ludzkości 
zbrodni ludobójstwa. Powodu-
je to, że wiek XX bywa określany 
jako „stulecie mega-śmierci”. Na 
skutek ponad 180 konfliktów 
zbrojnych życie straciło ponad 

90 mln osób. Należałoby tu jesz-
cze uwzględnić ciężki los zagi-
nionych i wypędzonych, rozbite 
rodziny, zdziczenie obyczajów, 
itd… Wiek XX to także czas mę-
czenników. W jednym XX stu-
leciu z powodu nienawiści do 
ich wiary w Chrystusa, zginęło 
więcej chrześcijan, aniżeli w po-
przedzających je dziewiętnastu 
wiekach i to razem wziętych. 

Powróćmy raz jeszcze do 
wieczornej godziny śmierci 
Jana Pawła II - 21.37. Dziewięć 
lat temu, w godzinie sobot-
niego Apelu Jasnogórskiego 
przestało bić serce Papieża Po-
laka. Odszedł do Domu Ojca, 
przechodząc z życia do życia. 
W duchu liturgii był to już czas 
celebracji Niedzieli Bożego Mi-
łosierdzia. Papież wprowadził 
ją w oparciu o objawienia św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej, 
aby w naszych wyjątkowo trud-
nych czasach z nową wyrazisto-
ścią i mocą głosić i przeżywać 
prawdę o Bożym Miłosierdziu, 
czyli o rzeczywistości, że Bóg-
Miłość  niezwykle konkretnie 
kocha człowieka od początku 
jego istnienia aż do skończe-
nia świata. „Bóg wciąż na nowo 
gotów jest przebaczać i uspra-
wiedliwiać grzesznego człowie-
ka” wyjaśniał Papież w książce 
„Pamięć i tożsamość”, a papież 
Franciszek dodaje że „Bóg nie 
męczy się przebaczaniem”.  
Z drugiej strony, także po to, 
aby coraz bardziej dojrzałe mi-
łosierdzie człowieka, wyrażane 
poprzez modlitwę, słowa i czy-

ny było konkretną odpowiedzią 
na Boże Miłosierdzie. Słowiań-
ski Papież, zwracał uwagę na 
zagrożenia, jakie niesie ze sobą 
współczesna cywilizacja pozba-
wiana miłosierdzia, łamiąca pra-
wo naturalne, normy etyczne i 
moralne i ostrzegał, że prowadzi  
to do zagłady człowieka i upad-
ku cywilizacji europejskiej. Gło-
sił On: „doświadczając tajemni-
cy, człowiek przeżywa lęk przed 
przyszłością, przed pustką, 
przed cierpieniem, przed unice-
stwieniem. Może właśnie dlate-
go przez świadectwo skromnej 
zakonnicy s. Faustyny, Chrystus 
niejako wchodzi w nasze czasy, 
aby wcześniej wskazać na to 
źródło ukojenia i nadziei, w od-
wiecznym miłosierdziu Boga”. 

W dniu 17 sierpnia 2002 r. 
w Krakowie – Łagiewnikach w 
Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia, Jan Paweł II konsekrował 
górny kościół nowej świątyni. 
Wówczas, ten sędziwy, słaby, 
schorowany i drżący, ale nie-
złomny duchem Prorok Naszych 
Czasów po raz kolejny ukazy-
wał, jak bardzo dzisiejszy pora-
niony świat potrzebuje Bożego 
miłosierdzia.  Mówił: „na wszyst-
kich kontynentach z głębin 
ludzkiego cierpienia zdaje się 
wznosić wołanie o miłosierdzie. 
Tam, gdzie panuje nienawiść i 
chęć odwetu, gdzie wojna przy-
nosi ból i śmierć niewinnych, 
potrzeba łaski miłosierdzia, 
które koi ludzkie umysły i serca, 
rodzi pokój. Niech to przesłanie 
rozchodzi się z tego miejsca na 

od czasu konklawe 1978 r.  Plac św. Piotra stał się „rodzinnym domem” dla milionowej rzeszy  pielgrzymów.
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całą naszą umiłowaną Ojczyznę 
i na cały świat. Niech się spełnia 
zobowiązująca obietnica Pana 
Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, 
która przygotuje świat na osta-
teczne Jego przyjście’”. W tym 
samym roku 2002, żegnając się 
na polskiej ziemi z rodakami, w 
czasie Mszy św. na krakowskich 
Błoniach także głosił Ewangelię 
Bożego Miłosierdzia, mówiąc: 
„człowiek dociera do miło-
siernej miłości Boga, do Jego 
Miłosierdzia o tyle, o ile sam 
przemienia się wewnętrznie w 
duchu podobnej miłości w sto-
sunku do bliźnich”. 

Jan Paweł II i Boże miłosier-
dzie stanowiły jakby szczegól-
nego typu „naczynia połączo-
ne”. W konsekwencji kult, który 
jeszcze 36 lat temu był oficjalnie 
zakazany, błyskawicznie „rozlał 
się” na cały świat. Aż trudno w to 
uwierzyć, że przesłanie prostej 
polskiej zakonnicy z „drugiego 
chóru”, w ciągu zaledwie kilku-
nastu lat dotarło na wszystkie 
kontynenty. Dokonało się to 
bez reklamy, bez marketingu, 
bilbordów i spotów telewizyj-
nych, itp. Co więcej, pojawia 
się wielka szansa, że w dniu 27 
kwietnia b.r. „iskra Bożego mi-
łosierdzia” zapłonie i w naszych 
domach, aby ”kulawo” globali-
zowany świat,  mimo wszystko 
zapłonął cywilizacją miłości i 
kultury dawania. Objawienia fa-
timskie i te przekazane św. sio-
strze Faustynie łączy wspólny 
przekaz o uratowaniu świata i 
jego zmianie, dzięki orędziu Mi-
łosierdzia Bożego, poprzez mo-
dlitwę, pokutę, wynagradzanie 
za grzechy.

Dzisiaj z jednej strony po-
kusy utraty sensu życia i pogrą-
żania się w wirtualnej pseudo-
kulturze zabawowej, a z drugiej 
zagrożenia pokoju w świecie i 
tylko powszechnego zdumienia 
i zdziwienia  politycznych lide-
rów nad zachowaniem byłego 
oficera KGB, prezydenta Rosji 
(kłamstwo i autorytarna zmiana 
granic kolejny raz ujawnia total-
ne odrzucenie chrześcijańskiej 
antropologii i kultury), jeszcze 
bardziej rozumiemy, jak bardzo 
pilnie i konsekwentnie trzeba 
tę „iskrę” Bożej łaski strzec i roz-
niecać. I w tej sytuacji inspiracją 
i umocnieniem są dla na cenne 
słowa bł. Jana Pawła II: „Próby 
zapewne nas spotkają. Nie jest 
to niczym niezwykłym. To nale-
ży do życia wiary. Czasem pró-
by są łagodne, czasem bardzo 

trudne, a nawet dramatyczne. 
W próbie możemy się czuć osa-
motnieni, ale łaska Boża, łaska 
zwycięskiej wiary, nigdy nas nie 
opuszcza. Dlatego każdą próbę, 
choćby najstraszniejszą, mo-
żemy przejść zwycięsko” (Jan 
Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, 
Kraków 2004, s. 65).

Śląska perspektywa od-
czytu i recepcji  przesłania 
jana Pawła II Wielkiego

Szereg niemieckojęzycz-
nych porzekadeł głosi, że z 
każdą Bożą inspiracją i darem 
związana jest odpowiedzial-
ność i zadanie (niem. Gabe und 
Aufgabe). Ufam, że Polacy, jak i  
wszyscy czujni i świadomi swej 
tożsamości europejczycy, coraz 
bardziej już rozumieją, że w go-
dzinie, kiedy to w żadnym stop-
niu nie szarzeje ciemna „euro-
pejska noc duszy” (Jan Paweł II), 
a postępująca globalizacja ego-
izmu stawia „pod ścianą” nie tyl-
ko godności i prawa człowieka, 
ale zasady demokracji i prawa, 
co faktycznie zagraża pokojowi 
w Europie i świecie, to jedynie 
wspominkowo-emocjalna po-
stawa wobec świadectwa ży-
cia i ogromnej wagi przesłania 
oraz daru osoby bł. Jana Pawła 
II jest wręcz nieodpowiedzialną. 
Papież znad Wisły wielokrotnie 
odwiedzał zarówno dolnoślą-
skie, jak i górnośląskie miasta 
oraz sanktuaria, miało to miej-
sce podczas aż sześciu  spośród 
ośmiu Jego pielgrzymek do 
Ojczyzny, gdzie umacniał nas 
swoją obecnością,  świadec-
twem modlitwy i światłem słów 
naznaczonych mądrością.  To 
On  do chwały ołtarzy wyniósł 

szereg Ślązaków (ten dar po-
znamy lepiej w kolejnym przy-
czynku. 

Jako mieszkańcy ziemi 
kłodzkiej „Krainy Pana Boga i 
Maryi” zapytajmy więc siebie 
otwarcie: czego w danej chwili 
powinniśmy od tego „epoko-
wego daru, jakim był i jest Jan 
Paweł II zaczerpnąć, czego się 
uczyć, w czym Go naśladować? 
Z pewnością jest godnym po-
lecenia m.in. przemierzenie tak 
Dolnośląskiego Szlaku Papie-
skiego (110 km pośród górskich 
pasm Kotliny Kłodzkiej), jak i 
Rowerowego Szlaku Papieskie-
go, który wiedzie przez Sudety 
Zachodnie i Środkowe, Kotli-
nę Jeleniogórską, Wałbrzyską i 
Kamiennogórską po Wzgórza 
Krzeszowskie, wczuwając się w 
kulturę duszy, niebawem już 
św., Jana Pawła. Ponadto cen-
nym byłaby poważna, medyta-
cyjna lektura najważniejszych 
kazań i przemówień wygłoszo-
nych na śląskiej ziemi. Obok  ca-
łościowych edycji związanych 
z pielgrzymkami do Ojczyzny, 
pomocą mogą tu być m.in. 
książki: Jan Paweł II, „144 za-
dania dla Polaków - Przesłanie 
polskiego Papieża dla rodaków” 
(DW Rafael 2010), Karol Wojty-
ła - Jan Paweł II, „Do Wrocławia 
przybywałem wiele razy... Ka-
zania, wykłady i słowa pozosta-
wione mieszkańcom Dolnego 
Śląska”, (Wrocław 2008), Piotr 
Nitecki „Wielki przyjaciel Wro-
cławia” (Wrocław 2006), a także 
najnowsza pozycja – „Jestem 
bardzo w rękach Bożych. Notat-
ki osobiste 1962-2003” (Kraków 
2014). Konkretnym przejawem 
chrześcijańskiej i ogólnopol-
skiej solidarności byłoby, cho-

ciażby finansowe i organizacyj-
ne, wsparcie budowy żywego 
pomnika Jana Pawła II, poprzez 
budowanie nowego społeczeń-
stwa. Koordynuje ten szczytny 
zamiar Fundacja „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia”, powołana do ist-
nienia w 2000 r. przez Konferen-
cję Episkopatu Polski. Każdego 
roku finansuje ona stypendia 
dla ok. 2500 gimnazjalistów, 
licealistów i studentów pocho-
dzących z ubogich rodzin.

Niechaj w pogłębionym od-
czytywaniu daru i przesłania 
bł. Jana Pawła II pomogą nam 
chociażby te luźno wybrane ka-
tegorie, związane z Jego życiem 
i posługiwaniem.  Papież Rodak 
często głosił  i ukazywał w swym 
życiu, że „modlitwa otwiera dro-
gę”. Modlimy się ponieważ tego 
potrzebujemy. Bł. Matka Teresa 
z Kalkuty mówiła tak: „ponieważ 
nie mogę się oprzeć na samej 
sobie, opieram się na Nim, 24 
godziny na dobę”. W efekcie 
czas oddany Bogu nigdy nie jest 
czasem straconym. 

 Podczas Mszy św.  rozpo-
czynającej uroczyście pontyfi-
kat w dniu 22 X 1978 r. w wygło-
szonej homilii  Jan Paweł ukazał 
prawdziwą antropologię, a lu-
dziom całego świata dodawał  
odwagi wołając: „Bracia i Sio-
stry, nie bójcie się przygarnąć 
Chrystusa i przyjąć Jego władzę, 
pomóżcie Papieżowi i wszyst-
kim tym, którzy pragną służyć 
Chrystusowi, służyć człowieko-
wi i całej ludzkości. Nie bójcie 
się, otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi. Dla 
Jego zbawczej władzy otwórz-
cie granice państw, systemów 
ekonomicznych i politycznych, 
szerokie dziedziny kultury, cy-

Prezydenci stanów zjednoczonych podczas pogrzebu Jana Pawła ii.
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wilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! 
Chrystus wie, co nosi w swoim 
wnętrzu człowiek. On jeden to 
wie!„.

Słowiański Papież konty-
nuował to nauczanie w swojej 
pierwszej encyklice „Redemptor 
hominis Odkupiciel człowieka” 
z 4 marca 1979 r.  pisząc m.in.: 
„Człowieka nie można do końca 
zrozumieć bez Chrystusa. A ra-
czej - człowiek nie może siebie 
sam zrozumieć bez Chrystusa. 
Nie może zrozumieć ani kim 
jest, ani jaka jest jego właściwa 
godność, ani jakie jest jego po-
wołanie i ostateczne przezna-
czenie. Nie można tego wszyst-
kiego zrozumieć bez Chrystusa” 
(RH nr 10). Rzeczywiście, nie jest 
możliwym zrozumienie czło-
wieka bez Chrystusa, bo tylko 
On objawia człowieka człowie-
kowi. On po to stał się człowie-
kiem, aby pokazać jak wielką 
wartością jest człowieczeństwo, 
ale także aby stać się wzorem 
oraz aby przypomnieć człowie-
kowi, po co został stworzony i 
jak godnie i solidarnie może i 
powinien żyć.

 Jednym z symboli całego 
pontyfikatu, a zarazem jednym 
z przełomowych momentów  w 
historii Polski była Eucharystia 
celebrowana podczas pierw-
szej wizyty w Polsce. W dniu 2 
czerwca 1979 r. Jan Paweł II, jak 
wielki prorok, stanął na Placu 
Zwycięstwa w Warszawie, pod 
wielkim krzyżem polskich mi-
nionych i współczesnych dzie-
jów, pod wielkim krzyżem eu-
charystycznego ołtarza i wołał: 
”tu na tej ziemi… trzeba stanąć, 
aby odczytać świadectwo Jego 
krzyża i Jego zmartwychwsta-
nia”. Gigantycznych rozmiarów 
krzyż był szczególnym dopeł-
nieniem Jego słów. Największy 
z Rodu Słowian nigdy nie wzy-
wał wprost do obalenia komu-
nizmu. Przeciwnie od początku 
walczył mocą miłości i dlatego 
z całą otwartością głosił Jezusa 
Ukrzyżowanego i Zmartwych-
wstałego oraz podnosił ludzi na 
wyższy poziom walki o godność 
i wolność człowieka. Głosem 
pełnym mocy nauczał, że jedy-
nie Chrystus jest kluczem do 
człowieka i do wymagających 
dziejów naszego narodu. Na-
dal wołał dobitnie: „nie sposób 
zrozumieć tego narodu, który 
miał przeszłość tak wspaniałą, 
ale zarazem tak straszliwie trud-
ną – bez Chrystusa”. Kończąc tę 
epokową homilię, potężnym 

głosem wypraszał wielki dar 
Jezusa wysłużony na krzyżu, 
wypowiadając sformułowaną 
przez siebie modlitwę: „Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze zie-
mi, tej ziemi! Amen”. Pokłosiem 
tych słów stała się polska Soli-
darność. Kontynuując swe bez-
cenne katechezy i budzenie Po-
laków z apatii ideologicznego 
letargu, w krakowskiej homilii, 
jak prorok i doświadczony pe-
dagog, powtarzał z mocą: „Mu-
sicie być mocni. Mocni mocą 
miłości, która jest potężniejsza 
niż śmierć, jak to objawił św. 
Stanisław Bp i bł. Maksymilian 
Maria Kolbe”, czyli mocni potęgą 
miłości płynącej z krzyża. Pod-
noszenie zdradzonej, zniewo-
lonej Polski z kolan, zapocząt-
kowało lawinę, której owocem 
po latach była w 1989 r. „Jesień 
Narodów”  Europy Środkowej i 
upadek muru berlińskiego.

 Nieco wcześniej 12 czerw-
ca 1987 r., podczas trzeciej 
pielgrzymki do Ojczyzny w 
Gdańsku – „kolebce polskiej 
Solidarności”, Jan Paweł II stojąc 
na quasi kapitańskim mostku, 
gigantycznej łodzi – ołtarza, 
wydobywał najgłębsze tre-
ści słowa „solidarność”, które 
uprzednio zelektryzowało całą 
Polskę, Europę i świat. Patrząc 
w perspektywie mądrości krzy-
ża podarował Polakom sens i 
teologię solidarności. Mówił z 
mocą: „Jeden drugiego brze-
miona noście’ – to zwięzłe zda-
nie apostola jest inspiracją dla 
międzyludzkiej i społecznej 
solidarności. Solidarność – to 
znaczy jeden i drugi, a skoro 
brzemię, to brzemię niesione 
razem, we wspólnocie. A więc 
nigdy: jeden przeciw drugiemu. 
I nigdy brzemię dźwigane przez 
człowieka samotnie. Bez pomo-
cy drugich. Nie może być walka 
silniejsza od solidarności. Nie 
może być program walki po-
nad programem solidarności. 
Inaczej rosną zbyt ciężkie brze-
miona. I rozkład tych brzemion 
narasta w sposób nieproporcjo-
nalny”.

Ziemia kłodzka, „Kraina 
Pana Boga i Maryi”, to zapierają-
ca dech w piersiach przeurocza 
przestrzeń wielkich i małych cu-
dów natury oraz wyjątkowego 
dziedzictwa kultury, do głębi 
nacechowanego sacrum i kate-
goriami prawdy, dobra, piękna i 
miłości. To właśnie one ukazują 
nam w pełni ekologiczną prze-

strzeń życia stworzoną przez 
Trójjedynego Boga na swój „ob-
raz i podobieństwo”. To bezcen-
ne dziedzictwo kulturowe sta-
nowi swoiste „matczyne łono”, 
podtrzymujące proces rodzenia 
się autentycznie nowego czło-
wieka. Tak jak i jej mieszkańcy 
przed wiekami, tworząc kulturę i 
strzegąc jej, doskonale realizuje-
my w nas „Boże podobieństwo”. 
Za tą rzeczywistością ukryty jest 
tzw. nowy humanizm propono-
wany przez bł. Jana Pawła II. 

Nasz Rodak, odwołując się 
do heroizmu polskich żołnie-
rzy na Westerplatte, w dniu 12 
czerwca 1987 r. nie tylko mło-
dych zapraszał do refleksji nad 
odniesieniem pomiędzy: „więcej 
być” czy „więcej mieć”. Ostrzegał 
jednoznacznie: „Nigdy samo 
więcej mieć nie może zwycię-
żyć. Bo wtedy człowiek może 
przegrać rzecz najcenniejszą: 
swoje człowieczeństwo, swoje 
sumienie, swoją godność”. W tej 
perspektywie zachęcał: „Musi-
cie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od was nie wyma-
gali".  Tłumaczył: „Każdy z was 
znajduje też w życiu jakieś swo-
je Westerplatte. Jakiś wymiar 
zadań, które trzeba podjąć i 
wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, 
o którą nie można nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, powinność, od 
której nie można się uchylić. Nie 
można zdezerterować. Wresz-
cie - jakiś porządek prawd i 
wartości, które trzeba utrzymać 
i obronić, tak jak to Westerplat-
te, w sobie i wokół siebie. Tak, 
obronić - dla siebie i dla innych". 
(”Wstańcie, chodźmy!”, Kraków 
2004, s. 65-66.)

Niechaj w dawaniu odpo-
wiedzi na fundamentalne py-
tanie, w czym tak konkretnie 
przejawia się   współczesne ”We-
sterplatte” mieszkańców zie- 
mi kłodzkiej, pomocnego i sa-
piencjalnego rozeznania udzie- 
lą nam poniższe słowa Wielkie-
go i niebawem już Świętego - 
Rodaka. „[…] W dziejach kultury 
polskiej odzwierciedla się dusza 
narodu. Żyją w nich jego dzie-
je. Jest ona nieustającą szkołą 
rzetelnego i uczciwego patrio-
tyzmu. […]”. „Czym jest kultura? 
Kultura jest wyrazem człowieka. 
Jest potwierdzeniem człowie-
czeństwa. Człowiek ją tworzy i 
człowiek przez nią tworzy siebie. 
Tworzy siebie wewnętrznym 
wysiłkiem ducha, myśli, woli, 
serca. I równocześnie człowiek 
tworzy kulturę we wspólnocie 

z innymi. Kultura jest wyrazem 
międzyludzkiej komunikacji, 
współmyślenia i współdziałania 
ludzi. Powstaje ona na służbie 
wspólnego dobra i staje się 
podstawowym dobrem ludz-
kich wspólnot.

Kultura jest przede wszyst-
kim dobrem wspólnym narodu. 
Kultura polska jest dobrem, na 
którym opiera się życie ducho-
we Polaków. Ona wyodrębnia 
nas jako naród. Ona stanowi o 
nas przez cały ciąg dziejów. Sta-
nowi bardziej niż siła materialna. 
Bardziej nawet niż granice poli-
tyczne. Wiadomo, że naród pol-
ski przeszedł przez ciężką próbę 
utraty niepodległości, która 
trwała z górą sto lat, a mimo to 
pośród tej próby pozostał sobą. 
Pozostał duchowo niepodległy, 
ponieważ miał swoją kulturę. 
Więcej jeszcze. Moi kochani: 
wiemy, że w okresie najtragicz-
niejszym, w okresie rozbiorów, 
naród polski tę swoją kulturę 
ogromnie jeszcze ubogacił i 
pogłębił, bo tylko tworząc kul-
turę, można ją zachować. […]. 
Proszę was: pozostańcie wierni 
temu dziedzictwu! Uczyńcie je 
podstawą swojego wychowa-
nia! Uczyńcie je przedmiotem 
szlachetnej dumy! Przechowaj-
cie to dziedzictwo! Pomnóżcie 
to dziedzictwo! Przekażcie je 
następnym pokoleniom! […] 
Kultura polska stale płynie sze-
rokim nurtem natchnień mają-
cych swoje źródło w Ewangelii. 
To przyczynia się zarazem do 
gruntownie humanistycznego 
charakteru tej kultury,  to czyni 
ją tak głęboko, tak autentycznie 
ludzką, "[...] albowiem jak pisze 
Mickiewicz w Księgach piel-
grzymstwa polskiego - cywili-
zacja, prawdziwie godna czło-
wieka, musi być chrześcijańska" 
(Jan Paweł II, Przemówienie 
do młodzieży zgromadzonej 
na Wzgórzu Lecha - Gniezno,  
3 czerwca 1979 r.).

Nieuchronnie nasuwa się 
odpowiedź, która de facto jest 
tylko jedna. Z pomocą błogo-
sławionego, a już wkrótce świę-
tego Jana Pawła II - Wielkiego, 
trzeba nam dogłębnie poznać 
i obronić to, co jest podstawą 
tożsamości i personalistycznej 
kultury naszego regionu i Naro-
du: prawdę, dobro i miłość, aby 
na wzór Jezusa wyznać: „czy nie 
wiedzieliście, że muszę być w 
tym, co jest mego Ojca?” (Łk 2, 
49).


