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1. Wstęp (klucz hermeneutyczny:  pontyfikat 

Jana Pawła II  - świętość  i  nowa ewangelizacja)

1.A) Powołanie do świętości, jako pełni życia chrześcijańskiego, 

zawsze było pielęgnowane w Kościele.  Mimo tego, w opinii 

portugalskiego kardynała José Saraiva Martinsa CFM 

prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,  Jan Paweł II 

“przejdzie do historii jako Papież świętości”. Ten sam prefekt 

powiedział więcej, że od początku pontyfikatu świętość i 

dowartościowanie świętości stanowiły jeden z zasadniczych 

oraz kluczowych punktów posługi Jana Pawła II.



5

1.B) Świętość Boga i świętość Kościoła objawiają się w 
oblubieńczym dialogu zbawienia i świętości codziennego 
życia jego członków. Jan Paweł II w sposób szczególny dał 
temu wyraz chociażby w książce “Przekroczyć próg nadziei”: 
«Ale w czym tkwi prawdziwa siła Kościoła. Oczywiście siłą 
Kościoła na Wschodzie i Zachodzie poprzez wszystkie epoki są 
i pozostaną zawsze święci».

W jednoznaczny sposób, zachęcał On zwłaszcza młodzież, 
podkreślając że świętość nie jest przywilejem nielicznych, lecz 
powinnością wszystkich. W konsekwencji Kościół powinien 
być nadzwyczaj piękną “oblubienicą Chrystusa bez skazy i 
zmarszczki”. Ponadto z głębokim osobistym przekonaniem 
mówił młodym: “obecny wiek musi być wiekiem ludzi 
świętych” i dodawał “młodzi wszystkich kontynentów, nie 
lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia!".
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1.C) Jest więc oczywiste, że dzięki głębokiemu przeświadczeniu 
oraz świadectwu osobistego życia papieża - właściwego 
mistykom chrześcijańskim - ewangelizacja poprzez świętych 
i błogosławionych stała się jedną  z przewodnich idei 
pontyfikatu Jana Pawła II. W konsewkwencji, w godzinie 
europejskiej “nocy duszy” i w obliczu nieusuniętego 
skandalu podzielonych chrześcijan, twierdził On z mocą, że 
”najbardziej przekonujący jest ekumenizm świętych, 
męczenników. ‘Communio sanctorum’ mówi głośniej aniżeli 
podziały” (TMA, 37).

1.D) Wiek XX w historii Kościoła pozytywnie naznaczyły m.in. 
dwie prorocze wypowiedzi wybitnych telogów takich, jak 
Karl Rahner SJ (*1904 +1984) i Hans Urs von Balthasar (*1905 
+1988). Jednomyślnie twierdzili oni, że albo chrześcijanie 
staną się mistykami, albo ich w trzecim tysiącleciu w ogóle 
nie będzie. Najbardziej tą trafną diagnozą przejął się 
Słowiański Papież. W sytuacji globalnych wyzwań 
postmodernizmu i nowej dynamiki sekularyzacji, następca 
św. Piotra znad Wisły,  z niezwykłą madrością i 
poświęceniem zintensyfikował nową ewangelizację.
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Jan Paweł II nie tyle “błyszczał”  swoimi licznymi talentami i 
charyzmatami, ale odnawiał i umacniał Kościół mocą 
przywoływanego Ducha Świętego. W konsekwencji nauczał i 
ukazywał w rzeszy nowych świętych  oraz błogosławionych, 
arcydzieła Ducha Świętego i modele w pełni zrealizowanych 
kobiet i mężczyzn. Nowa ewangelizacja poprzez świętych i 
błogosławionych w Jego wydaniu, jest nie tyle powrotem do 
pobożności doby baroku, czy też jedną  z przeżytych form 
tzw. “duszpasterstwa masowego”, ale radykalną i mistyczną 
formą dopuszczenia do głosu, działania, i odnawiania 
Kościoła - samego Ducha Świętego, który jest “głównym 
architektem i budowniczym” Kościoła o profilu hierarchiczno-
charyzmatycznym. Jednym słowem Kościoła na miarę 
pierwszych wieków i o duchowej sile oraz atrakcji zdolnej do 
uleczenia każdego człowieka doby postmodernizmu i 
globalizacji.
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2. Pontyfikat Jana Pawła II - niespotykana 
dynamika kanonizacji

2.1. Perspektywa Kościoła Powszechnego

Pontyfikat Jana Pawła II, jeden z trzech najdłuższych 
po pontyfikacie Świętego Piotra oraz 
błogosławionego Piusa IX (bowiem aż 26 i pół roku, 
a konkretnie 9.666 dni), przeszedł do historii jako 
okres nadzwyczajnego wzrostu liczby świętych i 
błogosławionych. W ciągu zaledwie jednego 
ćwierćwiecza beatyfikował on 1.320 sług Bożych i 
kanonizował 477 błogosławionych (wg ks. B. Turka). 
Razem wzięci stanowią oni liczne grono: 1.797 
chrześcijan.
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Należy podkreślić, że święci i błogosławieni, 
wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła, wywodzą się z 
najróżniejszych krajów wszystkich kontynentów. 
Geografia świętości znacznie się rozszerzyła. 

Tabelaryczna prezentacja fenomenu  “eksplozji  
świętości” w okresie pontyfikatu Jana Pawła II 
(pozostając jedynie przy kategorii osób 
kanonizowanych) pozwala między innymi na 
formułowanie następujących wniosków:

1. okres pontyfikatu Jana Pawła II w stosunku do 
dotychczasowego okresu działania kongregacji do 
spraw kanonizacyjnych w liczbach bezwględnych 
wyraża się niewielką wielkością rzędu 6,8 %, ale w 
interesującym nas czasie liczba świętych Kościoła 
Powszechnego wzrosła niebagatelnie, bowiem aż o 
170 %;
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Pontyfikat Jana Pawła II  
- eksplozja świętości - kanonizowani

269 (0,76/rok)

482
(19/rok)

25
1
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Pontyfikat Jana Pawła II  
- eksplozja świętości - beatyfikowani

808 (2,07/rok)

1 388
(51,5/rok)

25
1
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2. wśród osób kanonizowanych nadal dominują 
mężczyźni, i to w sposób znaczący, bowiem 
stanowią aż 77 % ogółu;

3. w kanonizacjach zanikł już tzw. europocentryzm, 
bowiem aż 61 % osób żyło w Azji, a zaledwie 29,8% 
w Europie i tylko 6 % w Ameryce Północnej i 
Środkowej; 

(wg “Annuario Pontificio” 2008 - aktualnie żyje 
w Azji - 10,5 %; w Europie 25 %, a w Ameryce 49,8 %

ogółu chrześcijan, tzn. 1.131 mld.).
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JP II Kanonizacje - kontynenty
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4. jeśli chodzi o narodowość świętych, to w 

sposób zdecydowany dominują tutaj trzy 

kraje azjatyckie: Korea, Wietnam i Chiny; a 

na kontynencie europejskim najliczniej 

reprezentowane są cztery kraje: Hiszpania, 

Włochy, Francja i Polska (ale mają one 

zaledwie 83,8% świętych pochodzących z 

trzech najliczebniejszych krajów 

azjatyckich).
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2.1 JP II Kanonizacje - narodowości
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Śmierć to największa próba, ale też i największa miara 
miłości. Syntetyczny obraz kanonizowanych przez 
JP II, ukazany poprzez grafikę, pozwala twierdzić 
kolejno:

1. dominującą kategorią wśród świętych są męczennicy, 

stanowią oni aż 83,2% ogółu, czyli niemal aż pięciokrotnie

przewyższają liczbę wyznawców;

2. jeśli chodzi o cztery główne drogi świętości to męczennicy 

najczęściej osiągnęli świętość jako: świeccy  - ok. 50 %;

duchowni diecezjalni  - ok. 20 %; duchowieństwo zakonne -

9,3 % oraz biskupi - 4 %;

3. natomiast wyznawcy zrealizowali ideał człowieczeństwa i 

świętości przede wszystkim jako: duchowieństwo zakonne -

13,7 %; świeccy - 1,2 %,: biskupi - 1,1 % oraz duchowni 

diecezjalni - 1%.
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JP II Kanonizacje - drogi Świętości
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• Kolejny istotny fakt - w ramach 

powszechnego powołania do świętości -

Papież szczególną uwagę poświęcił 

świętości ludzi świeckich, w tym także 

świętości małżonków. Wyrazem tej samej 

troski duszpasterskiej była, pierwsza w 

historii Kościoła para małżonków

wyniesiona do chwały ołtarzy. 
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2.2. Polscy święci i błogosławieni

• Jeśli chodzi o liczebność polskich świętych i 
błogosławionych, to Jan Paweł II - jeśli można tak 
powiedzieć - aż w 110 % “nadrobił” wielowiekowe 
zaniechania, 

• bowiem w okresie zaledwie jednego ćwierćwiecza 
ogłosił świętymi aż 9 Polek i Polaków, a dalszych 
154 ich rodaków wyniósł do chwały ołtarzy jako 
błogosławionych

(łącznie 163 wiernych, co w liczbach 
bezwzględnych stanowi aż 9 % chrześcijan Kościoła 
Powszechnego wyniesionych do chwały ołtarzy za 
pontyfikatu Jana Pawła II). 
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2.2  Święci polscy JP II 
beatyfikacje i kanonizacje

9 k.
6%

154 b.
94%

Beatyfikacje

Kanonizacje

Dzięki pontyfikatowi Jana Pawła II, na progu trzeciego tysiąclecia 
Kościół w naszej Ojczyźnie  czcił  już trzynastu polskich świętych 

i 215 błogosławionych. 
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• Dla porównania warto w tym miejscu  przypomnieć, 
że w długim okresie 384 lat (od 1594 r. do 16 X 1978 r.)

tzn. w przeciągu bez mała aż 400 lat zostało 
ogłoszonych świętymi tylko 4 Polaków, czyli 
statystycznie na stulecie wypadała jedna 
kanonizacja. Z kolei w okresie od utworzenia 
Kongregacji Obrzędów (od 1588 r. do 1988 r.) papieże 
ogłosili błogosławionymi 63 Polek i Polaków. W 
większości przypadków było to jedynie 
potwierdzenie kultu, opisywanego kategorią w 
sformułowaniu “od niepamiętnych czasów”.

• Święci polscy kanonizowani przez Jana Pawła II 
zrealizowali swoją tożsamość przede wszystkim 
jako: duchowieństwo zakonne (7); świeccy (1) oraz 
biskupi (1); natomiast w tym gronie zupełnie 
zabrakło reprezentantów duchowieństwa 
diecezjalnego.
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Święci polscy JP II – drogi świętości
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3. Ślązacy wyniesieni do chwały ołtarza przez 
Słowiańskiego Papieża

• Należy zauważyć, że “Śląsk” jako kryterium 
klasyfikowania i rozróżniania osób 
kanonizowanych, nie jest kategorią wytworzoną 
sztucznie i okazjonalnie, czy też sformułowaną 
przez nas, wyłącznie na użytek niniejszego 
przyczynka, ale jest ona świadomie stosowana 
przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. 
Pracownicy kongregacji do spraw kanonizacyjnych 
konsekwentnie rozróżniają świętych polskich od 
świętych wywodzących się ze Śląska.

• Przypomnijmy zarazem, że Śląsk to region i kraina 
historyczno-geograficzno-etnograficzna położona 
w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech oraz 
Niemiec. W naszych historyczno-hagiograficznych 
analizach będzie koniecznym odwoływanie się do 
jej trzech historycznych regionów: Śląska 
Cieszyńskiego oraz Górnego i Dolnego Śląska.
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3.1.  Śląsk, jego trzy regiony i Ślązacy JP II
• Po przyjęciu za podstawowe kryterium faktu 

urodzenia na Śląsku, w gronie gronie osób 
wyniesionych do chwały ołtarzy w okresie 
pontyfikatu Jana Pawła II, odnajdujemy siedmiu 
Ślązaków (dalej będziemy używać jedynie słowa -
klucza: “Ślązacy JP II”) . 

• W tej grupie znajdują  się trzy osoby kanonizowane
(42,9 % ogółu Ślązaków JP II), a  cztery 
beatyfikowane (57,1%). Co więcej, jedynie te 
ostatnie znalazły się w kręgu 108 błogosławionych 
męczenników II wojny światowej, beatyfikowanych 
przez Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. w 
Warszawie, i w sposób bezpośredni zostały 
włączone do grupy “polskich” błogosławionych. 

• W szerokim rozumieniu sensu kategorii “polskich” 
świętych, zalicza się do nich także św. Jana 
Sarkandra i św. Melchiora Grodzieckiego SJ (ks.  
Bogusław Turek CSMA).
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3.2. Krótkie biografie siedmiu świętych 
i błogosławionych

Obecnie, przy zachowaniu porządku 

chronologicznego, przedstawimy ich zwięzłe 

biogramy, przypisując je regionom Śląska, 

w których przyszli oni na świat.
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3.2.1. Śląsk Cieszyński

• Urodził się w szlacheckiej rodzinie w Cieszynie. Studiował w 
kolegiach jezuickich w Wiedniu i Pradze, a pracował w kolegiach 
w Brnie i Kłodzku. 

• W 1614 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a od 1616 r.  pełnił 
urząd rektora praskiej bursy dla ubogich. Po wybuchu wojny 
trzydziestoletniej udał się na Węgry, gdzie w 1619 r. złożył śluby 
wieczyste, stając się jezuitą prowincji czeskiej. 

• Do Koszyc udał się jako kapelan wojskowy wraz z Węgrem 
Stefanem Pongraczem, kolegą z jezuickiego seminarium. 

• Po zdobyciu Koszyc przez wojska J. Rakoczego, wraz z dwoma 
kapłanami katolickimi, kanonikiem Markiem Kriżem (Chorwatem) 
i jezuitą Stefanem Pongraczem, został uwięziony przez 
innowierców i był torturowany w celu wymuszenia odstępstwa 
od katolicyzmu. Wobec konsekwentnej odmowy hajducy po 
wymyślnych torturach odcięli mu głowę.

Św. Melchior  GRODZIECKI SJ
(*1584 Cieszyn + 7 IX 1619 Koszyce)
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3.2.1. Śląsk Cieszyński

• Rodzice należeli do średnio zamożnej szlachty (ojciec był Czechem, a 
matka Polką). Jan był jednym z czterech ich synów. Studiował filozofię 
w Ołomuńcu i Pradze, teologię w Grazu. Od 1609 r. był kapłanem 
diecezji ołomunieckiej. Duszpasterzował na Morawach, m.in. w Opawie, 
Nowym Mieście, Boskowicach. Od 1616 r. był proboszczem w 
Holeszowie (gdzie w efekcie jego posługi 250 innowierców powóciło do 
Kościoła katolickiego).

• Po wybuchu wojny trzydziestoletniej został oskarżony o zdradę 
(sprowadzenie lisowczyków popierających Ferdynanda II) i był w 1620 r. 
uwięziony przez protestanckich powstańców czeskich. Z powodu 
dochowania tajemnicy spowiedzi patrona parafii Ladislava Popela z 
Lobkovic, po miesiącu zadawania mu wyrafinowanych cierpień, poniósł 
śmierć z rąk innowierców. 

• Jest on świętym dwóch narodów: Czech i Polski. Kult św. Jana 
Sarkandra rozpowszechniony jest głównie na Śląsku, Morawach i 
Słowacji.

Św. Jan  SARKANDER
(* 20 XII1576 Skoczów + 17 II1620 Ołomuniec)
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3.2.2. Górny Śląsk

• Po studiach teologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (1904-1907), 
22 czerwca 1908 r. przyjął święcenia kapłańskie. W okresie 1908 - 1921 
kilkakrotnie powierzano mu funkcję wikariusza i administratora szeregu 
parafii. Najdłużej, bowiem od 1922 r. aż przez 17 lat był proboszczem 
parafii NMP Chorzów-Batory. Jest on znany jako  charyzmatyczny 
społecznik (współpracował m.in. z ks. E. Szramkiem), działacz 
narodowy  i duszpasterz trzeźwości o wielkim sercu wobec ludzkiej 
niedoli. Był kapłanem o niezwykle głębokiej duchowości oraz 
animatorem bardzo licznych powołań do kapłaństwa (18-tu kapłanów) i 
życia zakonnego (40 zakonnic). 

• Gdy 13 kwietnia 1940 r. aresztowano go, pożegnał się z najbliższymi 
mówiąc: "Zostańcie z Bogiem. Pozdrówcie moich parafian. Ja idę na 
śmierć, jeżeli jest taka wola Boża". Współwięźniowie, m.in.  z obozu w 
Dachau, mówili o nim, że "w swej niezłomnej wierze heroicznie, z 
niezwykłą cierpliwością naśladował swojego Mistrza w niesieniu 
krzyża". Został wywieziony z obozu Mauthausen-Gusen k/Linzu na 
zagazowanie, w tzw. “transporcie inwalidzkim” (oficjalne świadectwo 
śmierci wystawiono w obozie w Dachau 19 VI 1942 r.).

Bł. ks. Józef  CZEMPIEL
(* 21 IX 1883 Piekary Śl. + 4 V 1942 Dachau, KL)
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3.2.2. Górny Śląsk

• Studiował m.in. teologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Po przyjęciu 
święceń kapłańskich (1911 r.), pracował jako wikariusz w Miechowicach 
k/ Bytomia i wTychach. Pełnił urząd  1-szego kanclerza kurii biskupiej 
(adm. apost. diec. katowickiej, 7 XI 1922 r.; eryg. 28 X 1925 r.; czyli na 
pierwszym etapie organizacji diecezji) i jednocześnie proboszcza parafii 
mariackiej w Katowicach (1926 r.). Był to człowiek wielkiej wiary i 
kultury, a zarazem historyk i żarliwy patriota, wybitny znawca Śląska i 
ducha jego ludności. Pozostaje on znanym i cenionym na Śląsku 
zarówno jako działacz narodowy i oświatowy, jak i historyk, socjolog, 
bibliolog. Pozostawił po sobie niezwykle bogatą spuściznę literacką o 
problematyce historycznej, społecznej, etnograficznej, teologicznej i 
literackiej. Aresztowany 8 kwietnia 1940 r., był przedmiotem szczególnie 
wyrafinowanych szykan i upokorzeń w obozach w Mauthausen-Gusen i 
Dachau . Wobec prześladowców zachowywał się z godnością i 
spokojem. Życie zakończył w wielkim cierpieniu i poniżeniu: 13 stycznia 
1942 r. został zaciągnięty przez pielęgniarza obozu do łaźni i tam przez 
dłuższy czas był oblewany strumieniami lodowatej wody. Jeszcze tego 
samego dnia skonał.

Bł. ks. dr Emil  SZRAMEK 
(*  29 IX1887 Tworków + 13 I 1942 Dachau, KL)



30

3.2.2. Górny Śląsk

• Był piątym z dziewięciorga potomstwa rodziny chorzowskiego sztygara. 
W 1918 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży 
Werbistów w Nysie.  W 1926 r. udał się do nowicjatu zgromadzenia 
księży werbistów w St. Augustin k/ Bonn. 30 października 1932 r.w 
Rzymie  przyjął święcenia kapłańskie.  W 1935 r. powierzono mu urząd 
magistra a następnie w 1939 r. rektora nowootwartego nowicjatu w 
Chludowie k/Poznania. Był wzorem dla seminarzystów. Po aresztowaniu 
przez Gestapo (25 I 1940 r.) został umieszczony w Forcie VII twierdzy 
poznańskiej (wraz z 28 więźniami w celi nr 60). W dniu 23 lutego 1942 r., 
po okrutnym skatowaniu i skopaniu, został zabity strzałem w tył głowy. 

• Wypowiedź - świadectwo  współwięznia ks. Franciszka Olejniczaka: 
"Pragnąc okrutnie katowanego brata kapłana oderwać od 
wewnętrznego udręczenia, zbliżyłem się do niego bełkocząc jakieś 
słowa pociechy, na co otrzymałem znamienne słowa: »Nie może być 
uczeń nad Mistrza«. Wówczas pochyliłem się przed nim i poprosiłem go 
o błogosławieństwo, którego mi też chętnie udzielił".

• Pozostaje on wzorem zakonnika i wychowawcy. Był szczególnym 
czcicielem Ducha Świętego.

Bł. O. Ludwik MZYK SVD 
(* 22 IV 1905 Chorzów + 20 II 1940 Poznań, fort VII) 
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3.2.2. Górny Śląsk

• Był najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa. Po odbyciu nowicjatu w St. 
Gabriel w Mödling k/Wiednia oraz złożeniu ślubów zakonnych (1921 r.),  
26 maja 1927 r. w St. Gabriel  przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w 
Polskiej Prowincji werbistów, gdzie 24 lipca 1939 r. objął funkcję rektora 
domu zakonnego  w Górnej Grupie k/Świecka. Po napaści Niemiec na 
Polskę dniu 5 lutego 1940 r. wraz z zakonnikami Domu Misyjnego z 
Górnej Grupy i internowanymi tutatj księżmi diecezjalnymi, został 
aresztowany przez hitlerowców. W okresie ok. 32 miesięcy był 
umieszczany w szeregu obozach koncentracyjnych. Nie przyjął

możności zwolnienia z obozu w Dachau, o co starali się jego prowincjał 
oraz rodzina mająca obywatelstwo niemieckie, i oświadczył, "że jest 
Polakiem i w przyszłości chce pracować dla Polski". Był maltretowany 
poprzez wycinanie pasów skóry za to, że przyznał się do "winy" w 
miejsce Rosjanina, który podczas pracy zapalił papierosa. Na koniec 
został wraz z 10–cioma więźniami utopiony przez strażników obozu w 
Dachau w nocy z 8 na 9 grudnia 1942 r.. Dokonało się to w święto Maryi 
Niepokalanej, której był wielkim czcicielem. Całe jego życie było 
wyrazem wielkiej miłości Boga, Kościoła i powołania misyjnego.

Bł. Alojzy LIGUDA SVD  
(* 23 I 1898 Winów + 8 / 9 XII 1942  Dachau, KL) 
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3.2.3. Dolny Śląsk

• Urodzona we Wrocławiu, jako jedenaste dziecko głęboko wierzącej 
rodziny żydowskiej Stein. Była wybitną uczennicą twórcy fenomenologii 
E.Husserla.W 1921 r. przeszła na katolicyzm, a w 1933 r. wstąpiła do 
zakonu karmelitanek w Kolonii, gdzie odbywała studia nad pismami 
mistyków chrześcijańskich. Została aresztowana w Holandii i 
najprawdopodobniej 9 lub 10 sierpnia 1942 r. zginęła w komorze 
gazowej hitlerowskiego obozu Auschwitz. Trzy dni przed śmiercią, ufna 
w Bożą Opatrzność powiedziała: «Cokolwiek nastąpi, jestem na 
wszystko przygotowana. Jezus jest z nami także tutaj». 

• Papież Jan Paweł II beatyfikując Edytę Stein w Kolonii, nazywał ją 
«darem, wezwaniem i obietnicą dla naszych czasów». Ofiarowała się 
Bogu jako "ofiara przebłagalna za prawdziwy pokój" i przede wszystkim 
za swój zagrożony i upokorzony naród żydowski. Kiedy zrozumiała, że 
Bóg znowu ciężko doświadcza swój lud, była przekonana, "że los tego 
ludu stał się także i moim». 

• Jest ona pierwszą nawróconą na katolicyzm Żydówką wyniesioną na 
ołtarze przez Kościół katolicki.

Św. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA
(* 12 X 1891 Wrocław  + ok. 9-10 VIII 1942 Auschwitz, KL)
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Rekapitulując pierwszy etap prezentacji i charakterystki 
postaci Ślązaków JP II możemy sformułować chociażby 
pięć następujących stwierdzeń:

1. Ślązacy Jana Pawła II żyli, posługiwali Kościołowi i zakończyli swe życie w 
dwóch zasadniczych okresach historyczynych, oddalonych od siebie o 
trzy stulecia. Pierwszy z nich to początek wojny 30-letniej, a drugi 
przypada na lata II wojny światowej;

2. jeśli chodzi o płeć, to w charakteryzowanym gronie mamy tylko jedną 
kobietę i sześciu mężczyzn;

3. najczęściej ich  miejscem urodzenia był Górny Śląsk: - aż 4-krotnie; Śląsk 
Cieszyński: 2-krotnie i tylko raz Dolny Ślask;

4. Ślązacy Jana Pawła II zrealizowali się na dwóch drogach świętości, tzn. 
‘posłudze kapłańskiej w diecezji’ (1 - ołomunieckiej i 2 - katowickiej) oraz 
w ‘życiu zakonnym’ (aktualizując trzy charyzmaty i   trzy rodziny zakonne: 
1 - zakon karmelitanek klauzurowych; 1- zakon jezuitów i w 2 
przypadkach  - zgromadzenie werbistów);

5. jeśli idzie o narodowość to jedynie Św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD   
(Edith Stein) urodziła się w rodzinie żydowskiej, ale miała narodowość 
niemiecką; natomiast pozostałych sześciu duchownych w różnym stopniu, 
jednak  już utożsamiało się z nacją polską. 
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3.3. Próba typologii 
- profile świadectw i męczeństwa “Ślązaków JP II”

W bliższej charakterystyce Ślązaków JP II w zakresie obrazu ich 
świadectwa i profilu męczeństwa, posłużymy się niektórymi 
kategoriami natury historycznej i kanoniczno-teologicznej 
stosowanymi we współczesnych procesach kanonizacyjnych. 
Na użytek naszych refleksji wybraliśmy jedynie nieliczne z 
nich, zestawiając je (w niewielkich rozmiarów) cztery bloki 
tematyczne.

3.3.1. Złożony profil „Ślązaka” i dynamika duchowego 
dojrzewania

Podejmując uproszczoną próbę przybliżenia 
wieloaspektowego profilu “Siedmiu Ślązaków” wyniesionych 
na ołtarze przez Jana Pawła II stwierdzamy kolejno:
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(1) typologia profilu “śląskości” i specyfiki działalności oraz kultu, 
na podstawie analizy czterech zagadnień:

grupa A:   na Śląsku urodzeni, posługujący  i uwięzieni: 

(R= 2: Bł. ks. Józef Czempiel; Bł. ks. Emil Szramek);

grupa A1:  na Śląsku tylko urodzeni 

(R= 3: św. ks. Jan Sarkander; św. O. Melchior Grodziecki SJ; Św. 
Edith Stein);

grupa B: “Ślązacy” JP II zaliczeni do grona polskich świętych 

(R= 6: św. ks. Jan Sarkander; św. O. Melchior Grodziecki SJ; Bł. ks. 
Józef Czempiel; Bł. ks. Emil Szramek; Bł.  O. Alojzy Liguda SVD;  Bł. 
O. Ludwik Mzyk SVD);

grupa C: “Ślązacy” JP II zaliczeni do grona  świętych polskich i narodów 
ościennych 

(R= 2: św. ks. Jan Sarkander św. O. Melchior Grodziecki SJ);

grupa D: “Ślązacy” JP II zaliczeni do grona współpatronów Europy 

(R= 1 Św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD;

[od 1 X 1999 r. współpatronka Europy ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze Sieny]).
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(2) kategoria “epoki’, w której były im dane 
narodziny, posługiwanie i świadectwo:

Ślązacy Jana Pawła II narodzili się, żyli, 
posługiwali Kościołowi i zakończyli swe życie w 
dwóch zasadniczych okresach historyczynych 
oddalonych od siebie o trzy stulecia. Pierwszy z 
nich to koniec XVI w. i początek wojny 30-letniej, 
a drugi przypada na przełom XIX w. i okres 
nazizmu hilerowskiego oraz II wojny światowej.
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(3) dynamika duchowego dojrzewania:

W tym momencie dotykamy jednego z kluczowych 
tematów i punktów charakterystki naszych ‘Ślązaków’. 
Niestety ze względu na znacznie ograniczone ramy 
opracowania, ten rodzaj typologii   tworzymy jedynie w 
oparciu o proste zestawienie i porównanie czterech 
faktów charakteryzujących każdego z naszych Ślązaków 
i w sposób niestety, tylko teoretycznie przybliżają 
rozmiary zewnętrznej przestrzeni służącej procesowi 
dojrzałości wewnętrznej. W tym przypadku przedmiotem 
analizy były następujące cztery aspekty:

[1] - długość życia: (w rzeczywistości wyrażają ją wielkości rzędu od 

34 do 58 lat, średnio ok. 38 lat 8m);

[2] - okres życia  konsekrowanego: (9 - 21 lat, średni ok. 14);

[3] - okres posługi kapłańskiej: (5 - 33 lat 10 m, średnio 17 lat 1m);

[4] - czas upływający od uwięzienia do chwili męczeństwa:
(od kilku godzin do 3 lat i 2m).
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• O wymagającym procesie dojrzewania osób w wymiarze 
osobowo-intelektualnym i duchowo-chrześcijańskim można 
mówić zwłaszcza w przypadkach kiedy niskie wartości 
odsłaniają trzy faktory, tzn. krótki etap życia, niezbyt długi 
okres życia zakonnego i kapłańskiego oraz niezwykle krótki 
odcinek czasu od chwili uwięzienia do momentu męczeństwa. 
Przy tego typu perspektywie (ale wyłącznie na zasadzie 
hipotezy) niezwykle szybkiego procesu dojrzewania możnaby 
się było dopatrywać w pierwszym rzędzie u osób 
najmłodszych wiekiem. 

• W kręgu Ślązaków JP II, spotykamy dwie stosunkowo 
młode osoby, które nie ukończyły wieku 40 lat. Najmłodszym 
w całej grupie analizowanych Ślązaków był O. Ludwik Mzyk 
SVD, który przeżył niespełna 35 lat, w tym 12 lat we 
wspólnocie zakonnej, a okres dzielący go od męczeństwa - to 
czas 26 dni. Drugą młodą wiekiem osobą był O. Melchior 
Grodziecki SJ. Przeżył 35 lat, ale nieco dłuższy - bowiem 14-
letni - był jego okres życia zakonnego, ale wyrafinowane 
cierpienia i tortury ukończone ścięciem głowy, trwały w 
przypadku jego męczeństwa bardzo krótko, była to zaledwie  
kwestia kilku godzin.
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• Mając na uwadze męstwo i dojrzałość 
duchową związaną z heroicznym męczeństwem, 
wypada nam ze szczególną uwagą zatrzymać się 
przed postacią jedynej, w kręgu Ślązaków JP II, 
kobiety. 

• Św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD (Edith Stein) 
ukończyła niespełna  51 lat, w tym 9 lat życia 
zakonnego (a więc jeszcze mniej niż dwaj 
najmłodsi zakonnicy), a przed uśmierceniem jej w 
komorze gazowej, w obozie koncentracyjnym w 
Auschwitz spędziła jedynie  7 dni. 

• Jest więc oczywiste, że formułowanie bardziej 
precyzyjnych wniosków, wymaga pogłębionej 
analizy zapisków autobiograficznych oraz 
systematycznej analizy świadectw, relacji 
współwięźniów i bezpośrednich uczestników tych 
wydarzeń.
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• Mówiąc ogólnie, problem czy dany chrześcijanin 

osiągnął przed śmiercią stan dojrzałości duchowej sprowadza 

się do pytania czy stał się on mistykiem? Lub innymi słowy, 

czy wytrwale pielęgnował przyjaźń z Jezusem Ukrzyżowanym?

• Na określenie takiej postawy, nawet na Śląsku doby 

nowożytnej, m.in.w literaturze religijnej, znajdujemy mistyczne 

określenie “chory z miłości” - jako przyczyny śmierci, a w 

ikonografii spotykamy się z akcentowaniem personalnej 

relacji świętego do Jezusa Ukrzyżowanego.

• Mistyczną więź z Jezusem Ukrzyżowanym, tak bardzo 

akcentowaną przez św. Pawła w jego listach, pielęgnowano 

przez wieki. Niestety dopiero współcześnie wielu świętych, w 

tym założycieli rodzin i ruchów religijnych potrafi o niej mówić 

w sposób bardzo komunikatywny i zrozumiały dla ogółu.
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Ślązacy JP II 
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3.3.2. Drogi  świętości i typ służby 
Kościołowi i społeczeństwu

Charakterystykę Ślązaków JP II opracowywaną w sposób 
komplementarny,  ukazują nam kolejne dwa kategorialne 
zestawienia tabelaryczne. Uogólniając ich dane  możemy 
powiedzieć iż:

(1) w kategorii  czterech typowych dróg świętości, tożsamość i 
charyzmaty aż czterech Ślązaków określa kategoria ‘duchowieństwa 
zakonnego’, a trzech następnych wpisuje się w kategorię 
‘duchowieństwa diecezjalnego’ (całkowicie zabrakło w kęgu 
Ślązaków JP II przedstawicieli dwóch kategorii: tzn. ‘biskupów’ i 
‘świeckich’);

(2) jeśli idzie o przybliżenie typu służby Kościołowi i społeczeństwu 
zrealizowanej przez  “Ślązaków JP II”, to z czterech  kategorii 
właściwych temu kręgowi osób, najcześciej charakteryzowała ich 
posługa, wymieniana kolejno według częstotliwości jej aktualizacji: 

1.] - duszpasterza, kapelana i przełożonego (= 6);

2.] - wykładowcy i intelektualisty (= 4);

3.] - społecznika (= 3);

4.] - wychowawcy (= 2).

Mówiąc ogólnie - ‘Ślązacy JP II’ stanowili duchowo-intelektualną elitę 
swego środowiska i Kościoła Lokalnego. 
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“Ślązacy JP II”:  typ służby Kościołowi i społeczeństwu

lp Męczennik:
duszpasterz

kapelan;
przełożony

wykładowca
intelektualista wychowaca społecznik

1.
O. Melchior  GRODZIECKI 
SJ 

# #

2. Ks. Jan  SARKANDER #

3. O. Ludwik MZYK SVD # #

4. Ks. Emil  SZRAMEK # # #

5. Ks. Józef  CZEMPIEL # #

6.
S. Teresa Benedykta od Krzyża 
OCD # #

7. O. Bł. Alojzy LIGUDA SVD  # # #

OGÓŁEM: 6 4 2 3
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(3) Ponadto wszyscy święci, a zwłaszcza tzw. 
“wielonarodowi” są budowniczymi “mostów” 
i skutecznymi promotorami integracji całego 
kontynentu. 

W przypadku ‘Ślązaków JP II’ –

św. Jan Sarkander (podobnie jak i jego rodzice) 
łączy Polaków i Czechów; 

św. Melchior Grodziecki SJ - jest czczony w Polsce, 
Czechach i na Słowacji, 

a św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD umacnia i 
swym heroicznym świadectwem życia inspiruje  
Żydów, Niemców oraz Polaków. 

Nie mniej zagadnienie to wymaga monograficznego 
opracowania.
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3.3.3. Czas, miejsce i kształt cierpienia 
oraz męczeństwa

Trzeci z kolei blok tematyczny, i związany z nim syntetyczny 
obraz Ślązaków, jest efektem analizy kolejnych czterech 
kategorii.  Oto ich zwięzła prezentacja:

(1) Pierwsza kategoria: czas i miejsce męczeństwa:

1.a) Całe grono, tzn. siedmiu “Ślązaków JP II” poddane było 
życiowej próbie i stało się  męczennikami w Europie 
Środkowej. Precyzując czas i miejsce męczeństwa 
możemy powiedzić ogólnie iż, w pierwszym okresie wojny 
30-letniej (1618-1623) dla obydwu analizowanych 
prezbiterów tej doby, miejsca kaźni ujawniły się na 
przełomie 1620 r., ale były one usytuowane w dwóch 
odmiennych miastach na obszarze Słowacji i Moraw
(niezbyt oddalonych od miast ich narodzin), tzn. w 
Koszycach (7 IX 1619 ) i Ołomuńcu (17 III 1620);
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(1.b.) Kolejnych pięciu Ślązaków oddało życie w okresie II wojny 
światowej. Cała ta grupa w brutalny, wręcz okrutny sposób 
została pozbawiona życia,  w krótkim okresie niespełna 
dwóch lat, tzn. od lutego  1940 r. do grudnia 1942 r.. W ich 
przypadku, miejscem kaźni były już profesjonalnie (wręcz 
naukowo) zorganizowane “fabryki śmierci”, konkretnie trzy 
niemieckie obozy koncentracyjne (w tym dwa usytuowane na 
ziemiach polskich).

Dla O. Mzyka miejscem tym był, pierwszy nazistowski obóz 
koncentracyjny w Polsce, czyli twierdza Poznań - fort VII (20 II 
1940); 

dla aż trzech Śląskich duchownych diecezjalnych i 
zakonnych miejscem tym stał się znacznie oddalony od 
miejsca ich posługi “Konzentrationslager Dachau” (w płd. 
Bawarii, w okresie  od 13 I 1942 do 8/9 XII  1942 r.), 

a w przypadku św. Teresy Benedykty od Krzyża OCD, obóz 
koncentracyjny - KL Auschwitz (ok. 9-10 VIII 1942 r.).
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(2) Druga kategoria - “prześladowcy wiary” i sprawcy 

śmierci Ślązaków JP II”:

2.a.)  możemy powiedzieć, iż aż w 5-krotnie był nim 

nazizm hitlerowski, a tylko dwukrotnie 

innowiercy doby wojny 30-letniej;
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“Ślązacy JP II” 
a ich “prześladowcy wiary” i sprawcy śmierci 

Lp. Męczennik: innowiercy nazizm  
hitlerowski

1. O. Melchior GRODZIECKI  SJ (+ 7 IX 1619)

#

2. Ks. Jan SARKANDER (+ 17 III 1620)

#

3. O. Ludwik  MZYK  SVD ( + 20 II 1940) #

4. Ks. Emil  SZRAMEK (+ 13 I 1942) #

5. Ks. Józef  CZEMPIEL (+ 4 V 1942) #

6. S. Teresa Benedykta 
od Krzyża OCD

(+  9/10 VIII 1942) #

7. O. Bł. Alojzy  LIGUDA  SVD (+ 8 /9 XII 1942) #

OGÓŁEM: 2 5
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(3) Trzecia kategoria - motywy przyjęcia męczeństwa:

3.a.) w okresie wojny 30-letniej, w przypadku 
O. Melchiora Grodzieckiego i ks. Jana Sarkandra 
motywem tym była jedynie wiara katolicka;

3.b.) sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu w 
okresie nazizmu hitlerowskiego, w tym przypadku 
można twierdzić, iż  u wszystkich pięciu 
Ślązakówu przyczynę faktu męczęństwa (oraz 
genezę jego akceptacji) stanowiła wola obrony 
i zachowania, tym razem aż dwóch 
unicestwianych wartości: tzn. narodu polskiego 
lub żydowskiego oraz wiary katolickiej.
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“Ślązacy JP II”: motywy przyjęcia 
męczeństwa 

lp Męczennik: naród wiara 
katolicka

1. O. Melchior  GRODZIECKI  SJ  (+ 7 IX 1619) #

2. Ks. Jan  SARKANDER                 (+ 17 III 1620) #

3. O. Ludwik MZYK  SVD               ( + 20 II 1940) # #
4. Ks. Emil  SZRAMEK                    (+ 13 I 1942) # #
5. Ks. Józef  CZEMPIEL                  (+ 4 V 1942) # #

6. S. Teresa Benedykta od Krzyża OCD  
(+  9-10 VIII 1942) # #

7. O. Bł. Alojzy LIGUDA  SVD        (+ 8 /9 XII 1942) # #

OGÓŁEM: 5 7
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(4) czwarta kategoria - kształt przyjętego cierpienia:

4.a) niezależnie od dwóch zasadniczych periodów 
męczeństwa, Ślązacy JP II doświadczyli 
dwojakiego rodzaju cierpienia:

1.] - wyrafinowanych tortur, znęcania się i 
poniżania - 5 osób;

2.] - okrucieństwa w postaci zbrodniczych 
realiów obozów koncentracyjnych - 5 osób;

4.b) utrata życia nastąpiła: aż w 3 przypadkach na 
skutek zadanych ran i gwałtownej egzekucji; oraz 
w 2 przypadkach przy użyciu komory gazowej.
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“Ślązacy JP II”:  kształt cierpienia 

Męczennik: tortury
cierpienia 

gwałtowna
egzekucja

obóz
konc-

ny

komora
gazowa

1 O. Melchior  GRODZIECKI  SJ (+ 7 IX 1619) #

2 Ks. Jan  SARKANDER (+ 17 III 1620) #

3 O. Ludwik MZYK  SVD ( + 20 II 1940) # # #

4 Ks. Emil  SZRAMEK (+ 13 I 1942) # #

5 Ks. Józef  CZEMPIEL (+ 4 V 1942) # # #

6 S. Teresa Benedykta od Krzyża OCD (+ 9 VIII 1942) # #

7 O. Bł. Alojzy LIGUDA  SVD (+ 8 /9 XII 1942) # # #

OGÓŁEM: 5 3 5 2
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3.3.4. Czas i miejsce beatyfikacji (kanonizacji) 
oraz kult liturgiczny

Ostatni, czyli czwarty z zasygnalizowanych bloków tematycznych 
został utworzony w oparciu o trzy kategorie. Zanim ukażemy ich 
tabelaryczne zestawienie danych, to wcześniej omówmy ich 
uproszczone wyniki.

(1) kategoria pierwsza - analizie podlegał odcinek czasu jaki 
upłynął od męczeńskiej śmierci do chwili beatyfikacji, a 
następnie (w przypadku trzech osób) do chwili kanonizacji:

1.a) - generalna uwaga, 

oficjalnie uznanie kultu liturgicznego męczenników z okresu wojny 
30-letniej, w postaci “beatyfikacji”, trwało aż 6-7-krotnie dłużej

niż w przypadku męczenników II wojny światowej. 

W sytuacji ks. Jana Sarkandra okres ten wynosil 239 lat i 6 tyg., 

a w przypadku O. Melchiora Grodzieckiego SJ nawet 286 lat i 3m.
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Ślązacy JP II: 
OD MĘCZENSTWA DO KANONIZACJI
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W kręgu męczenników II wojny światowej, najkrócej 
proces beatyfikacji zamknięto w przypadku 
Teresy Benedykty od Krzyża OCD

- bowiem po upływie 44 lat i 9 m, 

a w przypadku pozostałych czterech Ślązaków JP II 
wynosił on kolejno: 

56 lat i 6 m - O. Alojzy Likuda SVD; 

57 lat i 5 tyg. - ks. Józef Czempiel;

57 lat i 5 m - ks. dr Emil Szramek; 

59 lat i 4 m - O. Ludwik Mzyk SVD;

1.b) - z grona Ślązaków kanonizowane zostały trzy osoby. 

Najszybciej proces ten został zamknięty w przypadku 
św. Teresy Benedykty od Krzyża OCD bowiem już 
po 44 latach i 9 m;

a następnie

O. Melchiora Grodzieckiego SJ - po upływie 90 lat i 4 m, 

a  ks. Jana Sarkandra - po 136 latach.
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(2) Kategoria druga - traktuje czas i miejsce 
beatyfikacji i (kanonizacji):

2.a) beatyfikacja dwu Ślązaków, męczenników z okresu wojny 

30-letniej,  odbyła się w  różnych terminach (6 V 1859 r i 14 I 

1905 r.) i pontyfikatach, ale każdorazowo w Rzymie. 

Natomiast ich kanonizacje były uroczyście celebrowane już 

w miejscach męczeństwa, tzn. w Koszycach  (2 VII 1995)        

i Ołomuńcu (21 V 1995 r.);

2.b) w przypadku Ślązaków męczenników II wojny światowej 

przychodzi nam odnotować dwa odmienne typy działania 

Stolicy Apostolskiej. Św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD 

była kanonizowana w Kolonii (1 V 1987 r.; czyli w mieście 

gdzie rozpoczęła życie zakonne), ale jej kanonizacja 

odbyła się w Rzymie (11 X 1998 r.). 

Natomiast pozostałych czterech Ślązaków (tzn. dwóch księży z 

diecezji katowickiej oraz dwóch księży werbistów) Jan 

Paweł II ogłosił błogosławionymi w Warszawie w kręgu 108 

Męczenników II wojny światowej (13 VI 1999 r.).
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(3) Kategoria trzecia - data i ranga obchodu 
kultu liturgicznego:

3.a) Spoglądając na kalendarz liturgiczny 
Kościoła Katolickiego w Polsce 
zauważymy, że jeśli chodzi o Ślązaków JP 
II, to aktualnie w tzw. ‘Okresie Zwykłym w 
ciągu roku’ w randze ‘święta’ czcimy 
jedynie św. Teresę Benedyktę od Krzyża
OCD (9 sierpnia).  

Wspomnienia pozostałych sześciu Ślązaków 
znajdziemy w czterech różnych 
miesiącach, tzn.: w maju (30 V), czerwcu 
(12 VI), wrześniu (7 IX) i grudniu (8 XII).
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“Ślązacy JP II”: Kult LITURGICZNY

Maj: 30 V - św. Jan  SARKANDER

Czerwiec: 12 VI - błogosławionych 108 męczenników z czasów II 

wojny światowej:

ks. Józef CZEMPIEL 

ks. Emil SZRAMEK 

O. Alojzy LIGUDA SVD  

O. Ludwik MZYK SVD

Sierpień: 09 VIII - św. Teresy Benedykty od Krzyża OCD, 

Dziewicy i Męczennicy, Patronki Europy

Wrzesień: 07 IX - św. Melchior  GRODZIECKI SJ 

Grudzień: 08 XII - Bł. O. Alojzy  LIGUDA SVD
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4. Wnioski i postulaty końcowe
”Duc in altum” (Jan Paweł II) 

“albo chrześcijanie będą mistykami, albo ich nie będzie” 
(K. Rahner; H. U. v. Balthasar)

4.1. Aktualność, znaczenie i przesłanie świętych

4.1.a. “Communio sanctorum’ - droga od teologicznego pojęcia i prawdy  wiary 
zawartej w ‘Credo’ do komunii osób przeżywanej na codzień:

* nie powinno się dzisiaj posługiwać w Kościele zarówno jako: 

biskup, duszpasterz, teolog i historyk Kościoła..., 

nadal w taki sposób  jakby pontyfikatu Jana Pawła II w ogóle nie było;

* z olbrzymiego bogactwa nauczania, dynamicznego i nowego stylu                     
duszpasterstwa oraz świetlanego świadectwa Jana Pawła II Wielkiego

można się nauczyć, pozwolić zainspirować 

i przejąć  wiele, ale w naszym przypadku 

uwypuklić należy chociażby dwie rzeczy:

(1) - Jan Paweł II - człowiek wszechstronnie uzdolniony, charyzmatyczny i 
autentyczny mistyk, w swej posłudze poruszał się z      

wielką prostotą i świadomością bycia dzieckiem Boga, 

które powinno walczyć mocą życia i miłości, mocą Ducha Świętego;
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(2) - wszyscy dostrzegaliśmy rzeczywistość, że dla Jana 
Pawła II Maryja oraz święci nie byli

przysłowiowymi “ołtarzowymi figurami” i 
“atrakcją sanktuariów”... 

Jakże często, i to publicznie, ukazywał On swoją 
osobistą więź z Maryją i wieloma świętymi. 

W jego przypadku ‘Communio sanctorum’ było 
żywą, osobową komunią osób i modelem 
trynitarnej dynamiki życia, 

i co najważniejsze poprzez więź z Jezusem 
Ukrzyżowanym (‘twierdza wewnętrzna’), 

jako z jednej strony świadectwem, 

a z drugiej sekretem w pełni zrealizowanego 
człowieczeństwa i osiągnięcia najwyższego 
stopnia mądrości i duchowej dojrzałości. 
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4.1.b.  antropologia chrześcijańska, święci a priorytet  
nowej ewangelizacji

Święci to model otwarcia się na Ducha Świętego 
i arcydzieła Bożej Mądrości’ w byciu „małym 
Jezusem i Maryją”. 

Benedykt XVI wyjaśnił to m.in. w słowach: “Bóg 
zechciał, aby w «Nim zamieszkała cała Pełnia» 
(por. Kol 1, 19).

Każdy poszczególny święty ma udział w 
bogactwie Chrystusa, z którego Ojciec bierze i 
przekazuje w stosownym czasie. 

To wciąż tę samą świętość Jezusa,

to zawsze Jego, «Świętego», kształtuje Duch w 
«duszach świętych», formując przyjaciół Jezusa i 
świadków Jego świętości”.
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4.2. Wnioski ogólne

(1) Od szeregu dziesięcioleci świat tkwi już w sieci globalizacji, a 
mocarstwowo-demograficzno-ekonomiczna “oś świata” szybko 
przesunęła się z Europy i Ameryki w kierunku Azji. 

Charakterystyczny dla pontyfikatu Jana Pawła II fenomen 
“Eksplozji Świętości” jednoznacznie ukazuje już zdominowanie 
licznego kręgu nowych świętych przez męczenników 
azjatyckich.

To pozwala z jednej strony oczekiwać wiosny Kościoła w tamtej 
części globu, a z drugiej uświadamia nam dobitnie, że 
podobnie jak w pierwszych wiekach Kościoła, tak i 
współcześnie kategoria męczenników jest nadal niesłychanie 
aktualna.

(2) Powyższe fakty umacniają nas w przekonaniu, że w powołanie do 
ewangelizacji w każdej epoce wpisane jest powołanie do 
męczeństwa. 

Wyraz tej świadomości znajdujemy z kolei w tym iż wielkość i 
aktualność świadectwa wiary męczenników, a także klasyczną 
definicję męczeństwa autorstwa św. Tomasza z Akwinu, pogłębił 
w swym nauczaniu zarówno Jan Paweł II (por. m.in. Veritatis 
Splendor n. 90-94) jak i Benedykt XVI.
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(3) Oto przed nami wstępna charakterystyka wszystkich siedmiu 
“Ślazaków JP II’, naszkicowana w szerokim kontekście
wytworzonym przez przesłanie wypływające z pontyfikatu 
Jana Pawła II, ściśle z nim powiązanej priorytetowej 
kategorii nowej ewangelizacji oraz z orędziem tak licznego 
kręgu nowych świętych Kościoła Powszechnego i Kościoła 
w Polsce. 

(4) Oto nasi ‘Ślązacy’ i ich duchowe bogactwo - czyli przyjaźń z 
Jezusem Ukrzyżowanym. 

Oto ci, którzy wyprzedzili nas - współczesnych chrześcijan -
na drodze, którą otworzył Chrystus: na drodze Nowego i 
Wiecznego Przymierza przez Krzyż. Na tej drodze pozostawili 
nam bezcenne świadectwo heroicznej ofiary. 

Od czasu ich kanonizacji i beatyfikacji upłynęło już sporo 
czasu, od 8 do 12 lat, nasuwają się więc liczne pytania: czy 
znamy ich w dostatecznej mierze? Czy weszliśmy z nimi w 
osobową komunię? Czy w dostateczny sposób stali się już 
naszymi orędownikami w dziele kontynuowania 
ewangelizacji Śląska i sąsiednich narodów Europy 
Środkowej? 

Jeśli nie, to jakie zadania pojawiają się przed nami?
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4.3. Postulaty
- w świetle dwóch priorytetów: 

-

- dojrzałości duchowej

- - “Duc in altum”

- i nowej ewangelizacji:
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Postrzegamy powszechnie, że 
postmodernizm oraz neoliberalizm i 
będąca jego pokłosiem kultura laicka, 
maksymalnie wykorzystując aktualne 
środki masowego przekazu,  czynią 
wszystko aby w trzecim tysiącleciu 
dokonała się marginalizacja Kościoła oraz 
wygnanie świętych z kultury. 

Stratedzy globalni i inżynierowie szybkiej 
modyfikacji procesów kulturowych 
wykorzystując relatywizm poznawczy, 
totalitaryzm bezideowości oraz anarchię 
moralną, “trudzą się” aby środowisko życia 
współczesnego człowieka

coraz skuteczniej wypełnić antywzorami 
doktryny   i tradycji chrześcijańskiej. 
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4.3.b. - na płaszczyźnie formacyjno-pastoralnej:

w perspektywie kluczowych wypowiedzi Jana Pawła II: 

nie blokujcie i “nie zasmucajcie Ducha Świętego    (por. 
Ef 4, 30) i “Duc in altum” - wypłyń na głębię, oraz 
wybitnych teologów XXw.:

(1) należy formować kolejnych autentycznych świadków trynitarnej 
miłości, silniejszej niż śmierć;

(2) podejmując na serio zadanie nowej ewangelizacji -
powszechnego braterstwa, Kościół powinien stać się “domem i 
szkołą komunii” (NMI, 43),  

zwłaszcza w takich obszarach jego życia jak: formacja seminaryjna, 
zakonna, rodzinna, laikatu...; 

autoewangelizacja (misja Kościoła - ad intra) tzn. kazania, misje i 
rekolekcje; wydawnictwa i media katolickie... 

oraz wszędzie tam gdzie rozwijana jest misja Kościoła - ad extra.
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Na zakończenie, przytoczmy jeszcze prorocze słowa 
Jana Pawła II, ukazujące w jaki sposób dynamika trynitarna 
(communio, misterio, missio), żywotna m.in. w ‘Communio 
sanctorum’, warunkuje chrześcijańską tożsamość i skuteczność 
nowej ewangelizacji: 

“Czynić Kościół domem i szkołą komunii: 
oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się 
tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a 
jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata.

Co to oznacza w praktyce? Także tutaj można by 
bezpośrednio przejść na płaszczyznę działania, ale błędem 
byłoby ulec tej pokusie. Zanim przystąpimy do programowania 
konkretnych przedsięwzięć, należy krzewić duchowość komunii, 
podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie 
tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują 
się szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby konsekrowane, gdzie 
powstają rodziny i wspólnoty. 
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Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w 
tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask 
należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. 

Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem 
w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem 
postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego 
radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego 
potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. 

Duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w drugim 
człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co 
należy przyjąć i cenić jako dar Boży: dar nie tylko dla brata, który 
bezpośrednio go otrzymał, ale także «dar dla mnie». 

Duchowość komunii to wreszcie umiejętność «czynienia miejsca» 
bratu, wzajemnego «noszenia brzemion» (por. Ga 6, 2) i odrzucania 
pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc 
rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. 

Nie łudźmy się: bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się 
zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi 
mechanizmami, raczej pozorami komunii niż sposobami jej 
wyrażania i rozwijania “(NMI, 43).
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Dopełniam w moim ciele braki udręk Chrystusa 

dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół  (Kol 1, 24).

~*~

A Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie  (J 12,32).

~*~
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni Jesteście, 

a Ja was pokrzepię  (Mt 11, 28).
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S Z C Z Ę Ś Ć    B O Ż E !

Dziękuję za uwagę.
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