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Summary 

Who amongst us is unfamiliar with the personality of the Blessed Pope John Paul II, who 

deeply engraved himself into the hearts of the people of the whole world? This charismatic 

personality of Slav origin influenced the history of many nations, including the Czech Re-

public, which he visited a total of three times in his capacity as a successor to the Apostle 

Peter. This also testifies to his close relationship to the nation of Saint Wenceslas, which has 

announced its adherence to the Christian faith for centuries. We are, however, well aware 

that the recent communist past and the subsequent freedom of 1989 have profoundly af-

fected the religious situation in the Czech Republic so that a spiritually developed country 

has became a place of consumerism and atheism. This was also a reason that Christ’s mes-

senger came amongst us, so that he could once again direct us towards the source that nou-

rished our ancestors, i.e. the faith of our holy fathers. Although several years have passed 

since the last time he visited us the words of this Polish Pope remain in our hearts, where 

they constantly resonate, that is they remind us of where to look for the true answer to every 
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posed question. This article is intended to point out and at the same time remind us of the 

living link to this great pilgrim, who expressed his affection for the Czech nation in such a 

distinctive manner.  

 

Wstęp 

W swoim życiu spotykamy ludzi o różnych charakterach, którzy albo nas zaintrygują, 

albo mijamy ich bez zwrócenia na nich uwagi. Być może to błąd, że w ten sposób nie 

zauważamy konkretnego człowieka tak, jak wskazuje nam przykład Jezusa Chrystusa. Z 

drugiej strony ze względu na nasze ograniczone, ludzkie możliwości nie sposób zwrócić 

się do każdej, pojedynczej osoby. Pomimo tego nawet dzisiaj są wśród nas ludzie, którzy 

dzięki swej wyjątkowości, oryginalności, a przede wszystkim autentyzmowi (Porów. 

„Słowo to znaczy oryginalny - autentyczny, prawdziwy, wiarygodny. W przypadku użycia 

tego słowa można wyczuć pewną niejednoznaczność lub wieloznaczność. W jakim zna-

czeniu używa się tego pojęcia i jakie znaczenie mamy mu dzisiaj przypisywać? W celu 

odnalezienia odpowiedzi trzeba rozważyć, w jakim kontekście wyraz ten jest najczęściej 

używany w języku chrześcijańskim. 1. Wyraz “autentyczny“ pojawia się w połączeniu z 

wykładnią Pisma Świętego, która jest autentyczna wtedy, gdy dokonuje jej urząd naucza-

nia (DV 10). Autentyczna oznacza tutaj prawdziwa, ponieważ jest wykonywana z autory-

tetem i w imię Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, przez co zapewniony jest pierwotny 

sens tekstu. 2. Wyraz autentyczny / nieautentyczny (=nieprawdziwy / domniemany/ 

fikcyjny) odnajdujemy także w dziedzinie objawień prywatnych; w podobnym duchu o 

autentyczności jest mowa na przykład w związku z całunem turyńskim (autentyczny = 

oryginalny, prawdziwy, rzeczywisty). 3. Obszarem, w którym literatura chrześcijańska 

często używa terminu autentyczny, jest obszar praktyki chrześcijańskiej.“ [Hlad, 2011: 

19]), życiowemu potrafią zainicjować, a następnie nawiązać przyjacielskie stosunki oparte 

na osobistym kontakcie. Jedną z takich osobistości światowej rangi był także Ojciec Świę-

ty Jan Paweł II, który potrafił otwierać serca innych ludzi. Dowodem na to jest między 

innymi tekst czeskiego teologa Patrika Maturkaniča, który zajmuje się bliskim związkiem 

błogosławionego papieża z czeskim narodem. Rzadko zdarza się, aby wybitna osobistość 

potrafiła w tak zadziwiający sposób zdobyć serca często dosyć kontrowersyjnych miesz-

kańców Czech, co dostrzegamy przede wszystkim w drugim rozdziale niniejszej pracy. 

Dlatego też oznaczyłem mądre i niezapomniane zdania namiestnika św. Piotra kursywą, 

aby jego słowa wyróżniły się na tle innych wypowiedzi, które się tutaj pojawią. 
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Osobowość słowiańskiego papieża Jana Pawła II 

Gdy 16 października 1978 roku świat mógł po raz pierwszy zobaczyć nową widzialną 

głowę Kościoła Katolickiego, można było jasno stwierdzić, że oto stoi przed nami czło-

wiek, który dzięki swej charyzmie dokona w przyszłości wielkich czynów ku czci i chwale 

Bożej. A Pan Bóg nie pomylił się, kiedy wybrał na czoło swego Kościoła człowieka pol-

skiej krwi, aby swoją energią, ale również pokorą, szczerą pobożnością, ale też poczuciem 

humoru, zdobywał serca zarówno ludzi wierzących, jak i niewierzących.  

Bardzo trudno jest na zaledwie kilku stronach oddać jak najwierniej osobowość papie-

ża Jana Pawła II, człowieka, który piastował urząd św. Piotra przez długich – prawie dwa-

dzieścia siedem – lat. Mimo wszystko chciałbym jednak pokrótce opisać jego wyjątko-

wość i niepowtarzalność (Porów. „W swoim życiu spotykamy wiele różnych ludzi. Więk-

szości z nich nie poświęcamy uwagi, co jest błędem codziennego życia, ponieważ każdy 

człowiek zasługuje na odpowiedni szacunek, a przede wszystkim na miłość bliźniego, 

która przejawia się poprzez zainteresowanie drugą osobą. Gdy więc potrafimy odbierać 

każdego obecnego człowieka, śledzić jego słowa i mowę ciała, a przede wszystkim wiel-

kość jego serca, wtedy możemy odkryć unikalność, w której jesteśmy w stanie poznać 

wielkość danej osoby. Jeżeli w naszym pobliżu znajduje się człowiek, którego odbieramy 

spontanicznie, który przyciąga nas i w którego pobliżu czujemy się dobrze, możemy mó-

wić o osobistości. W naszym społeczeństwie poznajemy – i to na różnych poziomach – 

szereg gigantów życia towarzyskiego. Osobistości nie tworzą tylko współczesności, ale 

wytwarzają też historię narodu i pomagają współcześnie żyjącym czerpać z mądrości, 

którą nam zostawili.“ [Maturkanič, 2007: 8]) i wskazać w ten sposób na to, czym w do-

brym znaczeniu tego słowa odstawał od szeregu, co wyraża także fakt, że krótko po jego 

śmierci został wprowadzony na listę błogosławionych.  

Patrząc na całe życie tego wyjątkowego mężczyzny na pierwszy plan wybija się jego 

oryginalny stosunek do człowieka – stosunek powiązany z osobą tego, który stał się czło-

wiekiem z miłości do nas. To właśnie Syn Boży nieustannie wprowadza nas na poziom 

uniwersalności ludzkości, która zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest tak ważna (Porów. 

„Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i w ten sposób zbudował podstawę do 

zrozumienia drugiej osoby. Człowiek potrafi poznawać i kochać Boga. Potrafi porozu-

miewać się z Bogiem, który został wpisany w naturę jego ludzkiej osoby. W tej komuni-

kacji kontynuowane jest życie między pozostałymi ludźmi żyjącymi w społeczeństwie, i to 

w osobisty sposób zrealizowany w różnych formach. Porów. [Manzone, 2003: 31]). Jan 

Paweł II już od samego początku rozumiał tę głębię nauki Jezusa Chrystusa, gdy w szkole 

świętej Panny (porów. Jan 2,5) w kontemplacji modlitwy odnajdywał codzienną odpo-

wiedź w bezwzględnym przylgnięciu do swego Mistrza i Pana. Była to ta sama odpowiedź, 
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jaką znalazł Piotr przed potrójnym wyznaniem miłości (porów. Jan 21,15-19), na której 

podstawie jego Nauczyciel powierzył mu kierowanie Kościołem Powszechnym. Była to w 

rzeczy samej także miłość, która prowadziła błogosławionego papieża do otwierania serca 

każdego przybyłego człowieka, bez względu na rasę, wiek, płeć, wykształcenie, stan, ale też 

wyznanie. W trakcie spotkania z nim z pewnością doświadczyli tego także ludzie z Repu-

bliki Czeskiej. Bardzo klarownie i precyzyjnie opisuje to jego długoletni współpracownik, 

nie żyjący już dzisiaj afrykański kardynał, który pisze:  

„W szkole Jana Pawła II człowiek dzień za dniem uczy się za pośrednictwem kontak-

tów międzyludzkich, chociażby ulotnych, długiej cierpliwości i milczenia silnych, do-

brych protagonistów dialogu, legendarnej mądrości starców, pokornej uczynności do-

brych pasterzy i wiernych sług, jednym słowem – głębokiej miłości ojca o matczynym 

sercu do dzieci i młodych, którzy są przyszłością świata i Kościoła. Gdy miłość ta zwraca 

się w stronę ubogich, chorych i dzieci, staje się czułą miłością z ewangelii, miłością Jezusa 

do tych, którzy bezgranicznie polegają na niewyczerpanej Bożej szczodrości. Dlatego nie 

zachowuje się władczo. Wręcz przeciwnie, wyciąga ręce do wszystkich swoich braci w 

episkopacie Kościoła Katolickiego i prawosławnego. Wobec powściągliwych duchów i 

krajów pomnaża znak pokoju swoimi przyjaznymi gestami i prośbami o przebaczenie. To 

wszystko robi jako wierny uczeń tego, który obmywał stopy swoim apostołom na krótko 

przez ustanowieniem eucharystii i który powiedział: “Odejdź i najpierw pojednaj się z 

bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.“ (Mt 5,24)“ [Gantin, 2004: 20-21]. 

Wróćmy jeszcze do ważnego pytania człowieka oferującego nam właściwy klucz otwie-

rający różne drzwi naszych zagmatwanych dróg, które mogą prowadzić do lepszych, 

przyszłych początków. Opieramy się na wcześniej wyrażonym stwierdzeniu, że sama 

podstawa odkrycia człowieka spoczywa na zasadzie miłości. Wszak dzieło samego Stwór-

cy opierało się na tej potrójnej podstawie, która „zaraziła” nas pragnieniem wzajemnego 

porozumiewania się dialogiem miłości. (Porów. „Dialogowość charakteru naszego życia 

pochodzi stąd, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, według wzoru Trójcy 

Świętej, której życie jest wiecznym dialogiem miłości, w którym osoby Trójcy przekazują 

sobie życie. Dlatego najczęstszym i najpiękniejszym dialogiem między ludźmi jest związek 

miłości – gdy dwoje ludzi kocha się i wzajemnie się na siebie otwiera, nawzajem chcą 

sobie sprawiać radość i uczynić szczęśliwymi […]. Punktem wyjściowym boskiego dialo-

gu nie jest forsowanie samego siebie, ale otworzenie się na drugą osobę, aby mogła wejść 

ze swoimi poglądami. Otwarte drzwi wywołują zaufanie, człowiek zostaje zaproszony, 

zostaje przyjęty.“ [Vlk, 1997: 16-17]) Czasami wystarczy naprawdę niewiele – wystarczy, 

że potrafimy z drugą osobą całkowicie zwyczajnie rozmawiać i poświęcać jej przez to nasz 

“drogocenny” czas. To piękne, gdy staramy się we wzajemnym dialogu (Porów. „Rozmo-

wa jest tym pożyteczniejsza, czym bardziej staramy się zrozumieć partnera w dialogu. 
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Obowiązuje tutaj zasada, że najpierw trzeba zrozumieć drugą osobę, zanim zaczniemy 

dążyć do tego, aby ona zrozumiała nas. Chodzi o zrozumienie jej punktu widzenia, ale też 

o akceptację i szacunek. To nie przejawia się ani w potwierdzeniu, ani w odmowie, ale w 

otwartości na rozważenie poglądów partnera dialogu. Często czynimy odwrotnie – jeżeli 

druga osoba mówi, to my nie rozmyślamy o jej poglądach, ale formułujemy swoje własne 

argumenty. To nie jest dobre. Trzeba słuchać bardziej aktywnie, analizować we własnym 

wnętrzu jej postawę, jej zarzuty, plany i cele. Aktywne słuchanie pomaga lepiej zrozumieć 

drugą osobę i stłumić własne wyobrażenia, które nie zawsze muszą być prawdziwe. Gdy 

się to uda, znajdujemy się w bardziej pewnej pozycji, potrafimy lepiej argumentować, a 

przede wszystkim chodzi o przejaw szacunku wobec bogactwa duchowego drugiego 

człowieka i jego poglądów. Wtedy możemy żywić nadzieję, że także i on nas zrozumie i 

może przyjąć nasze argumenty. Właśnie to poczucie zrozumienia jest przyjemnym uczu-

ciem i dobrze jest, jeżeli mają je obaj partnerzy rozmowy.“ [Šurab, 2004: 17-18]) zrozu-

mieć drugiego człowieka, na którym przecież powinno nam zależeć najbardziej. Jakże 

wielka jest ta tajemnica życia Bożego w nas, a przy tym jakże wyczuwana i pożądana przez 

nas wszystkich. Przecież właśnie w ten sposób odkrywamy w sobie własną tożsamość 

naszego istnienia. Jestem przekonany, że właśnie to wyraża profil osobistości Jana Pawła 

II, skoro w swej pierwszej encyklice Redemptor hominis, jako programie swego pontyfika-

tu, pisze między innymi:  

„Chodzi więc tutaj o człowieka w całej jego prawdzie, w pełnym jego wymiarze. Nie cho-

dzi o człowieka “abstrakcyjnego”, ale rzeczywistego, o człowieka “konkretnego”, “historycz-

nego”. Chodzi o człowieka “każdego” − każdy bowiem jest ogarnięty Tajemnicą Odkupie-

nia, z każdym Chrystus w tej tajemnicy raz na zawsze się zjednoczył. Każdy człowiek przy-

chodzi na ten świat, poczynając się w łonie swej matki i rodząc się z niej, jest z tej właśnie 

racji powierzony trosce Kościoła. Troska ta dotyczy człowieka całego, równocześnie jest ona 

na nim skoncentrowana w szczególny sposób. Przedmiotem tej troski jest człowiek w swojej 

jedynej i niepowtarzalnej rzeczywistości człowieczej, w której trwa niczym nienaruszony 

“obraz i podobieństwo” Boga samego (porów.Rdz 1,27)” [Jan Paweł II, 1994: 39-40] 

Drugą linią, którą chciałbym w tym miejscu wskazać, jest u Wojtyły – następcy Piotra 

– priorytetowa cnota, która jest połączona ze wspominaną dialogowością miłości, bez 

której nie można osiągnąć wiecznego celu. Chodzi o pokorę serca! Boleśnie pamiętamy 

upadek spowodowany dumą Lucyfera, który zaraził pramatkę Ewę naiwnością (porów. 

Rdz 3,5). Naiwność ta musiała zostać także i dla nas – a więc w tym wypadku szczęśliwie – 

odkupiona  przez pokorę nowej kobiety Maryi (porów. Łk 1,38), która dała nam w no-

wym Adamie nowego człowieka, czyli Chrystusa. To on wskazał nam nową drogę, na 

której poprzez swoje uczynki zdobimy świat bezcennymi klejnotami miłości. Nie musimy 

rozwlekle wyjaśniać, na czym polega prawdziwość tej cnoty wielkich, którzy równocze-
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śnie mogą stawać się małymi dla Boga. Tak naprawdę nie chodzi o nic szczególnego, 

wszak pokora jest właściwie uświadomieniem sobie prawdy swego „ja” w kontekście 

Bożej wielkości, przy czym staramy się tego dokonywać w rzeczywistości życia. Konkret-

nie oznacza to, że uświadamiamy sobie odpowiednio swoje ludzkie słabości, ale też wiel-

kości, do których nieustannie wzywa nas miłość Boża. Przypominają nam o tym też słowa 

popularnego psalmu (porów. Ps 34,7), które opowiadają o tym, czym tak naprawdę jest 

pokora.  

Wróćmy jednak ponownie do sługi bożego Jana Pawła, który to wszystko, pomimo 

swej natury energicznego ekstrawertyka, potrafił realizować na szczytowej kościelnej 

pozycji, gdzie Chrystus powołał go tak samo, jak apostoła Piotra, człowieka o podobnym 

usposobieniu. Pozwólmy ponownie przemówić człowiekowi, który poruszał się w pobliżu 

papieża, a więc mógł bardzo dobrze poznać jego charakterystyczne cechy:  

 „Pokora jest bez wątpienia jedną z jego najgłębszych, charakterystycznych cech. To 

dzięki pokorze jest otwarty i łaskawy właśnie wobec pokornych i małych. Gdy w Watyka-

nie wkracza do dużej sali audiencyjnej, zatrzymuje się przy pierwszych rzędach na górze, 

gdzie znajdują się najmniej korzystne miejsca, najbardziej oddalone od tronu. Słucha, 

odpowiada, stara się uścisnąć jak najwięcej dłoni. Czas, który poświęca każdemu dalsze-

mu rzędowi jest coraz krótszy, a gdy dotrze do pierwszego, który jest przeznaczony dla 

wybitnych osobistości, nie każdy ma tyle szczęścia, aby zamienił z nim chociaż kilka słów. 

Papieżem, głową Kościoła jest wyłącznie dla przedstawicieli państw i dużych osobistości, 

które sprowadzają do niego interesy polityczne lub ciekawość. W stosunku do pozosta-

łych zachowuje się jak brat, któremu powierzono zadanie zachęcenia i utwierdzenia swo-

ich braci w wierze. Jego powołanie uczyniło z niego następcę świętego Piotra, jednak on 

nie przechadza się i nie dzwoni plikiem kluczy, jego misja nie wywołuje w nim poczucia 

wyższości – wręcz przeciwnie! Pokora ta zbliża go w całkowicie naturalny sposób do 

dzieci, które mają właśnie tyle, aby mogły wejść do królestwa niebieskiego. Najpiękniej-

szym z licznych obrazów jego pontyfikatu jest zdjęcie, na którym obejmuje dziecko chore 

na AIDS. Trzyma je na swym sercu tak, jak ksiądz trzyma sakrament święty“ [Frossard, 

1990: 38]. 

Na zakończenie tego pierwszego rozdziału możemy powiedzieć, że XX wiek miał 

szczęście, że za sterem łódki Piotra stał papież słowiański, który był w rzeczy samej 

wszechstronną osobistością nie tylko chrześcijańskiego, ale i uniwersalnego świata, która 

ustawiała kompas nowożytnych dziejów zbawienia. Nie mogło zresztą być inaczej w tych 

nowoczesnych czasach postępu i nauki, wszak owoce ostatniego koncylium zbieramy 

wszyscy po dziś dzień. Uniwersalny biskup z Rzymu bardzo dobrze to rozumiał, gdy swą 

mądrością i świadectwem życia nawiązał do swoich czcigodnych poprzedników. Można 

powiedzieć, że jeszcze bardziej, jednak w duchu świętej tradycji, przesunął kursor pozio-
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mu wiary do przodu. Celowo używam w związku z Janem Pawłem II tytułu “uniwersalny 

biskup“. Wyczuwał wprawdzie priorytet osobliwości człowieka, jednak nie przestał być 

wierny tożsamości swej kapłańskiej misji (Porów. „Czego oczekują ludzie od księdza? 

Mogą od niego oczekiwać, aby był profesjonalistą w dziedzinie teologii, liturgii, modlitwy 

itp. mogą oczekiwać od niego planu pastoralnego – koncepcję rozwoju plebanii, z której 

nie powinno się wykluczać przywództwa duchowego. W zasadzie można powiedzieć, że 

przywódca duchowy powinien być osobą zdolną do wysłuchania losu drugiego człowieka 

bez tego, aby sama miała jakieś uprzedzenia w swym sercu; osobą, która wskazuje na 

miłosierdzie Boże i pomaga innym pokonać przeszłość i otworzyć się na przyszłość pod 

spojrzeniem Boga; […] osobą, która pomaga innym na ich drodze życia; osobą, która jest 

w stanie składać cierpliwe świadectwo miłości i radości dobrodziejstwa Bożego.“ [Baláž, 

1999: 32-33]). (Porów. „Ksiądz ma być jednocześnie mały i duży, szlachetny, jakby po-

chodził z krwi królewskiej, prosty i naturalny jak człowiek ze wsi, ma być bohaterem 

samokontroli, mężczyzną, który walczył z Bogiem, źródłem uświęcenia, grzesznikiem, 

któremu Bóg wybaczył, sługą bojaźliwych i słabych, który nie poniża się przed mocnymi, 

ale schyla się przed ubogimi, uczniem swego Pana, pasterzem swego stada, mężczyzną na 

polu bitwy, matką wzmacniająca chorych, osobą o mądrości starca i ufności dziecka; 

wspinającym się na wyżyny, ze stopami na ziemi, stworzonym dla radości, zaprawionym 

w cierpieniu, dalekim od każdej zawiści, który mówi szczerze, przyjacielem pokoju, wier-

nym na wieki.“ [Sapienza, 2009: 93-94]). 
W swej książce Wstańcie, chodźmy! poufnie wyznał, co oznacza dla niego noszenie 

niezmywalnej cechy pełności kapłaństwa: 

„[…] biskup w swej diecezjalnej społeczności zaledwie reprezentuje Kościół Powszechny, 

a jednocześnie jest jej przedstawicielem wobec Kościoła Powszechnego tak, jak ambasado-

rzy reprezentujący swój kraj lub międzynarodową organizację. Biskup jest znakiem obecno-

ści Chrystusa w świecie. Chodzi o obecność wykraczającą ludziom naprzeciw tam, gdzie są: 

woła do nich po imieniu, podnosi ich, wzmacnia poprzez zwiastowanie ewangelii i groma-

dzi wokół jednego stołu. Dlatego biskup należący do całego świata przeżywa swe powołanie 

w oddaleniu od pozostałych członków episkopatu, aby mógł żyć w bliskim kontakcie z 

ludźmi, ponieważ w imieniu Chrystusa gromadzi ich w swej lokalnej społeczności. Jedno-

cześnie staje się jednak dla tych, których zgromadza, znakiem pokonywania ich samotności, 

ponieważ prowadzi ich do związku z Chrystusem, a w nim ze wszystkimi, których Bóg 

wybrał już przed nimi od początku świata i których jeszcze wezwie do Kościoła, aż po ro-

botników ostatniej godziny. Dzięki znakowi i służbie biskupa wszyscy mają swe miejsce w 

Kościele. Biskup wykonuje swą służbę w Kościele naprawdę odpowiedzialnie, jeżeli potrafi 

wzbudzać w wiernych żywe poczucie jedności z nim i poprzez niego ze wszystkimi wiernymi 

w Kościele na całym świecie“ [Jan Paweł II, 2004: 99-100]. 
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Trzy apostolsko – pasterskie wizyty w sercu Europy 

Drugi rozdział niniejszej pracy traktuje o trzech wizytach pasterskich polskiego papie-

ża na terenie Republiki Czeskiej. Ponieważ nie sposób przedrukować na tych kilku stro-

nach wszystkich przemówień Ojca Świętego, podaję tylko wycinki z jego wizyt, które z 

pewnością oddają jego ciepły stosunek do narodu świętego Wacława. Gdyby było inaczej, 

polski papież z pewnością nie odwiedziłby czeskiego narodu trzy razy za sobą w tak krót-

kim czasie. Pozytywna reakcja wolnego narodu na słowa posłańca Chrystusa była pełna 

ciepła, ale też synowskiego oddania. Tak długo przecież musieli czekać na “swojego” 

papieża, który otworzył przed nimi objęcia uniwersalności Kościoła.  

Od razu na początku należy powiedzieć, że pierwsza historyczna wizyta posłańca 

Chrystusa odbywała się jeszcze we wspólnym państwie dwóch narodów – Czechów i 

Słowaków. Stało się tak w ciągu dwóch na szybko wybranych, jednak bardzo dobrze zor-

ganizowanych dni 21 – 22 kwietnia 1990. Papież Jan Paweł II wyraził to, co już długo 

nosił w swym sercu, czyli pragnienie odwiedzenia narodu czechosłowackiego, poprzez 

wybór trzech miejsc. Pierwszą stacją była Praga, stolica wspólnej republiki, w której od-

bywają się najważniejsze wydarzenia nie tylko życia religijnego, ale i towarzyskiego. Dru-

gim miejscem był starosławny Velehrad, który symbolizował w obu narodach wzajemne 

połączenie wiary cyrylo-metodyjskiej. W Bratysławie odbyło się potem ostatnie spotkanie 

partykularnego Kościoła czechosłowackiego z następcą św. Piotra.  

Wróćmy jednak w myślach do Pragi, w której papież – tak, jak ma to w zwyczaju – ca-

łuje czeską ziemię, wysłuchuje swego uprzejmego gospodarza, prezydenta Havla, który w 

swym niezapomnianym przemówieniu “Cudzie“ (Porów. „Wasza Świątobliwość, drodzy 

współobywatele, nie wiem, czy wiem, czym jest cud. Pomimo tego odważam się powie-

dzieć, że w tej chwili jestem uczestnikiem cudu: człowiek, który jeszcze przed sześciu laty 

był aresztowany jako wróg państwa, wita dzisiaj jako jego prezydent pierwszego papieża 

w dziejach Kościoła Katolickiego, który stanął na ziemi, na której to państwo leży. Nie 

wiem, czy wiem, czym jest cud. Pomimo tego odważam się powiedzieć, że dzisiaj będę 

uczestnikiem cudu: w tym samym miejscu, w którym pięć miesięcy temu – w dniu, w 

którym cieszyliśmy się z kanonizowania Agnieszki Przemyślidki – ważyła się przyszłość 

naszego kraju, głowa Kościoła Katolickiego będzie dzisiaj odprawiała Mszę Świętą i 

prawdopodobnie będzie dziękowała naszej świętej za jej wstawiennictwo u tego, który 

dzierży w swoich rękach tajemniczy bieg wszystkich spraw. Nie wiem, czy wiem, czym 

jest cud. Pomimo tego odważam się powiedzieć, że w tej chwili jestem uczestnikiem cu-

du.“ [Jan Pavel II.,1990: 15])wita szlachetnego gościa, pielgrzyma z Rzymu. On odpowia-

da na te serdeczne słowa wyrażeniem wielkiej nadziei, że zaczyna się coś nowego, wolne-

go, ale przy tym kruchego. I właśnie przy tym chciał być Jan Paweł II, aby pokazał, jak 
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zależy mu na braciach i siostrach “w sercu” starego kontynentu. Przecież serce jest naj-

ważniejsze. Oto część jego wprowadzenia:  

„Kilka chwil temu ze szczerą miłością i szacunkiem ucałowałem czeską ziemię. Ten po-

całunek papieża był pocałunkiem braterstwa, pokoju i pojednania. Oby pomógł zagoić 

blizny przeszłości i usunąć dawne cienie nieufności, które w przeszłości leżały między Cze-

chami i Rzymem. Z pewnością chodziło o zrządzenie opatrzności, że to właśnie papież 

Słowianin został pierwszym papieżem, który wkroczył do tego kraju i przyniósł mu z 

Wiecznego Miasta pozdrowienie pokoju. Wierni z Czech, Moraw i Słowacji mają w Rzymie 

pasterza, którzy rozumie ich mowę. Rozumiał też ich milczenie. W czasach, gdy Kościół 

został na tych ziemiach uciszony, uważałem, że częścią mej misji jest bycie ich ustami. 

Teraz mym głównym posłaniem w stosunku do miejscowych kościołów jest to, co Jezus 

powierzył Piotrowi: utwardzenie w wierze braci swoich (porów. Łk 22,32) [Jan Pavel 

II,1990: 17]. 

Z przeżytych wydarzeń wiemy, że wizyta papieża nie była tylko wydarzeniem o symbo-

licznym znaczeniu lub przejawem radości z mozolnie zdobytej wolności przyjaznego 

kraju. Z pewnością chodziło o wizytę roboczą, którą fachowo nazywamy pasterską. Papież 

w trakcie tej wizyty zwrócił się do różnych warstw społeczeństwa, pokrzepił zarówno 

osoby wtajemniczone, laików, przedstawicieli rodzin, młodzież, ale też ludzi chorych lub 

z innych wyznań chrześcijańskich.  

Druga wizyta Jego Świątobliwości, papieża Jana Pawła II, odbyła się w dniach 20 – 22 

maja 1995 przy okazji kanonizacji dwóch wybitnych osobistości narodu czeskiego – mę-

czennika, księdza Jana Sarkandra oraz Zdzisławy z Lemberku. Upłynęło w sumie pięć lat 

od czasu, kiedy po pierwszej historycznej wizycie mogliśmy wchłaniać łaski, których 

pośrednikiem był dla nas – mocą urzędu Piotrowego – ten “biały człowiek“ z Rzymu. 

Tym, kto ponownie przywitał ciepłymi słowy przedstawiciela Chrystusa, był ponownie 

prezydent – przecież osobistość o słowiańskiej krwi przyjechała ponownie, chociaż na 

krótko, między swoich bliskich. I to naprawdę bliskich, wszak braterską miłość, którą 

przez lata okazywał czeskiemu narodowi ten wysłannik Boży mógłby nam “pozazdrościć” 

niejeden naród. Radość z drugiego przybycia Ojca Świętego wyraził w swych słowach 

prezydent Havel, gdy w zastępstwie milionów współobywateli wita światową osobistość, 

człowieka pełnego nadziei i wiary: 

„Wasza Świątobliwość, cieszę się wspólnie z milionami mych współobywateli z tego, że 

mogę przywitać go ponownie na ziemi Czeskiej Republiki. Ze wzruszeniem wspominam 

w tej chwili wizytę Waszej Świątobliwości w kwietniu 1990 roku, na jej niepowtarzalną 

atmosferę i na wyjątkowe znaczenie, jakie miała dla naszej narodowej społeczności. Jego 

pierwsza wizyta była dla nas wszystkich dużym świętem wolności duchowej. […] Obecna 

wizyta Waszej Świątobliwości odbywa się w innej atmosferze społecznej niż ta w roku 
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1990. Ówczesny entuzjazm wywołany przez nowo nabytą wolność zastąpiło bardziej 

trzeźwe rozważanie powszednich dni i powszednich trosk. Możliwe jednak, że właśnie w 

tym czasie spotkanie z Waszą Świątobliwością i wszystkim co reprezentuje, jest jeszcze 

bardziej ważne i aktualne. Wtedy walczyliśmy z czymś zewnętrznym. Teraz nadszedł czas, 

gdy musimy skierować się na nasze wnętrza, jeżeli chcemy wypełnić wartości, w imię 

których walczyliśmy jeszcze kilka lat temu. […] Ojcze Święty, dziękuję Ci za to, że znowu 

do nas przyjechałeś! Jesteś posłańcem ewangelii i dziesięciorga przykazań. Wierzę, że 

przypomnisz nam wszystkim te wiecznie ważne słowa. Witaj w naszym kraju!“ (Návštěvy 

Jana Pavla II. u nás. Projevy papeže a představitelů českého státu a církve, 2007: 47-49]. 

Ojciec Święty Jan Paweł II odpowiedział na powitanie prezydenta, którego bardzo sza-

nował, takimi samymi słowami miłości i radości, co wyraził już przy pomocy motta swe-

go wstępnego pozdrowienia “Superabundo gaudio“. Także i on wrócił w swym przemó-

wieniu do niezapomnianych dwóch dni wizyty sprzed pięciu lat. Dlatego ten pielgrzym 

świata wraca teraz na miejsce, gdzie został tak ciepło przyjęty. I chociaż dwa dni temu 

świętował 75 urodziny, a więc wiek kanoniczny do zakończenia urzędu biskupa, w swoim 

przemówieniu już planuje kolejną wizytę na rok 1997. Ileż odwagi i nieukrywanej miłości 

do małego narodu w postaci ponownych odwiedzin przechowywał w sobie ten posłaniec 

wiary i dobroci Bożej! Teraz nasz naród ma przed sobą posłańca Bożego i słucha jego 

słów: 

„Superabundo gaudio! (2 Kor 7,14). Tak, przepełnia mnie radość, ponieważ już po raz 

drugi wkraczam do tego ukochanego czeskiego kraju. W myślach powracam do 21 kwietnia 

przed pięciu laty, kiedy to spełniło się me gorące życzenie, abym zaledwie kilka miesięcy po 

bezkrwawym zakończeniu twardego okresu reżimu dyktatorskiego mógł w końcu zawitać 

między was, do Czeskiej i Słowackiej Republiki Federalnej. Przepełnia mnie radość, ponie-

waż ponownie wkraczam na tereny miasta Pragi i dziękuję Panu za moją pierwszą wizytę 

pasterską w Republice Czeskiej, która narodziła się w wyniku historycznych wydarzeń 1993 

roku, podczas których dwa narody połączone wcześniej w jednym państwie stały się naro-

dami niezależnymi, a jednocześnie swoim pokojowym podziałem dały światu wymowny 

przykład tego, jak można rozwiązywać podstawowe prawa narodów dotyczące samoidenty-

fikacji i niezależności w atmosferze wzajemnego szacunku, pokoju i prawdziwego brater-

stwa. […] Kulminacją tej wizyty pasterskiej w Republice Czeskiej będzie podwójna kanoni-

zacja w Ołomuńcu. Dlatego mój pobyt tutaj w Pradze będzie wprawdzie krótki, ale za to 

bardzo intensywny. Na dłużej, jeżeli Bóg pozwoli, zatrzymam się tutaj dopiero w 1997 roku 

przy okazji obchodów milenium od śmierci świętego Wojciecha, kiedy to odwiedzę różne 

miasta europejskie, w których ten święty pozostawił głębokie ślady swej wiary i gorliwości 

pasterskiej, zwieńczone najwyższym świadectwem – przelaniem własnej krwi“[Návštěvy 

Jana Pavla II. u nás. Projevy papeže a představitelů českého státu a církve, 2007: 43-45]. 
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Trzy dni, które przedstawiciel Chrystusa spędził w Republice Czeskiej, upłynęły bar-

dzo szybko, jak to bywa w przypadku takich i podobnych uroczystych wydarzeń. Szczy-

towym punktem programu, na który pragnę zwrócić uwagę, była kanonizacja wspomnia-

nych już wcześniej Jana Sarkandra oraz Zdzisławy z Lemberku. W przypadku pierwszego 

z nich pojawił się pewien problem, ponieważ odezwały się niektóre kościoły, który nie 

zgadzały się z tą kanonizacją. Powodem była ówczesna sytuacja polityczna, ale też religij-

na w kraju. Teraz, w tej świętej chwili kanonizacji, przed mnogością krajowych, ale też 

zagranicznych wiernych i różnych obserwatorów, namiestnik Piotra jasno, ale przede 

wszystkim pokornie odkrywa, na czym polega rzeczywista droga przyszłości. On, uniwer-

salny pasterz największego i najsilniejszego Kościoła staje się w pokorze małym, aby w ten 

sposób przeprosić pozostałe, miejscowe kościoły. Jakże wielka jest tajemnica życia Jana 

Pawła II, który także w ten sposób daje świadectwo (Porów. „Człowiek współczesny chęt-

niej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świad-

kami. Decydujące są zatem obecność i znaki świętości: jest ona istotnym warunkiem 

wstępnym autentycznej ewangelizacji,zdolnej przywrócić nadzieję. Potrzeba wyrazistych 

osobistych i wspólnotowych świadectw nowego życia w Chrystusie. Nie wystarcza bo-

wiem przekazywać prawdę i łaskę przez głoszenie Słowa i sprawowanie sakramentów; 

konieczne jest, by były one przyjmowane i przeżywane w każdej konkretnej sytuacji, w 

sposobie życia chrześcijan i wspólnot kościelnych. Jest to jedno z największych wyzwań, 

jakie stają przed Kościołem w Europie na początku nowego tysiąclecia.“ [Jan Paweł II, 

2003: 649-719]) swemu Mistrzowi i Panu: 

„Niniejsza kanonizacja nie chce w żadnym wypadku ponownie otwierać bolesnych 

ran, które  w przeszłości dotknęły na tych ziemiach “ciała Chrystusa”. Dzisiaj ja, papież 

Kościoła Rzymskiego, w imieniu wszystkich katolików proszę o wybaczenie krzywd po-

pełnionych na niekatolikach w niespokojnych dziejach tego narodu; jednocześnie zapew-

niam, że Kościół Katolicki wybacza wszystko złe, co wycierpiały z kolei nasze dzieci. Nie-

chaj dzień dzisiejszy będzie nowym początkiem wspólnych starań o podążanie za Chry-

stusem, jego ewangelią, jego prawem miłości, jego wszechwładnym pragnieniem jedności 

wśród wiernych w Chrystusie: “Aby i oni stanowili w Nas jedno” (Jan 17,21)“ [Návštěvy 

Jana Pavla II. u nás. Projevy papeže a představitelů českého státu a církve, 2007: 60]. 

Jakże czeski naród mógł reagować na ten wyjątkowy gest Ojca Świętego, który „roz-

broił“ braci z pozostałych kościołów i pokazał w ten sposób ludzką, ale też boską twarz 

Jezusa Chrystusa? Istnieje tylko jedna możliwa droga wprowadzenia prawdziwego poko-

ju, a jest nią wzajemne wybaczenie na fundamentach miłości Chrystusa, który naucza nas 

w oryginalności jego krzyża (porów. Łk 23,34). (Porów. „Tym swoim przykazaniem 

Chrystus wskazuje na wielką wartość miłości, która nie jest tylko zwykłym słowem lub 

tylko jakimś wzniosłym uczuciem, ale miłości, która nie zna granic. Wzywa w niej swoich 
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uczniów, aby kochali ludzi, wszystkich ludzi, przyjaciół i wrogów. Nie chodzi o zwykłą 

miłość, ale o miłość, którą On sam kocha, miłość duchową, która sprawi, że człowiek jest 

w stanie nie tylko pomóc bliźniemu, doradzić, pocieszyć strapionych, opatrzyć rannych, 

nasycić głodnych, napoić spragnionych, wybaczyć tym, którzy krzywdzą i uciskają, ale też 

ofiarować najcenniejszą rzecz, którą posiada. Własne życie za życie innego człowieka. 

Jednak w czasach, w których Jezus działał, jego słowa o miłości były dla Żydów, a także 

dla uczniów dosyć obce, a przez wielu Żydów także nie zostały przyjęte. Powodem było 

to, że Chrystus wniósł między Żydów nowe przykazanie miłości, które nie pasowało do 

podstawowych zasad prawa żydowskiego. Podczas gdy Jezus mówił o wybaczaniu i ko-

chaniu swoich nieprzyjaciół, co więcej – nawet o poświęceniu własnego życia za życie 

innego człowieka, podstawowa zasada prawa żydowskiego brzmiała: “Oko za oko i ząb za 

ząb“. A więc – jak kto tobie, tak ty jemu. To Jezusowe przykazanie miłości zostało przez 

uczniów Jezusa, ale też i przez wielu Żydów poprawnie zrozumiane i przyjęte dopiero po 

samym czynie Chrystusa, kiedy to sam z miłości i własnej woli ofiarował się poprzez 

śmierć na krzyżu za wszystkich ludzi i za tych, którzy go ukrzyżowali, przez co potwier-

dził to, co sam głosił.“ [Stanček, 2007: 87]). Tę papieska postawę miłości odwzajemnia 

nasza niezmierna wdzięczność, którą w swym końcowym przemówieniu wyraził w imie-

niu całego narodu jego premier i przyszły prezydent Václav Klaus. Niezwykle przyjemnie 

było usłyszeć, że także z ust kontrowersyjnego polityka, który w wielu kwestiach odnosił 

się do Kościoła z dystansem, a czasem wręcz negatywnie, zabrzmiały wyrazy uznania dla 

najwyższego przedstawiciela tej społeczności. Jako ciekawostkę warto zauważyć, jak Klaus 

zwraca się do swego wyjątkowego gościa, przejawiając w ten sposób najwyższy szacunek 

godny człowieka: 

„Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za wizytę. Dziękuję w imieniu Republiki Czeskiej. Dzię-

kuję w imieniu wszystkich obywateli tego kraju, dziękuję także w swoim imieniu. Myślę, 

że nie będzie w tym przesady, gdy powiem, że naprawdę wszyscy cieszyliśmy się na Twoją 

wizytę! Twoja pierwsza wizyta w 1990 roku była jedną z pierwszych symbolicznych chwil 

naszej nowo nabytej wolności i odegrała bardzo, bardzo znaczącą rolę. Od tego czasu 

wykonaliśmy już wiele, stworzyliśmy podstawy wolnego, demokratycznego, ale też działa-

jącego społeczeństwa. Przede wszystkim stworzyliśmy pewną przestrzeń dla naszego 

życia. Teraz tylko od nas samych zależy, abyśmy nami samymi i swoimi czynami wypełni-

li tę przestrzeń, abyśmy nadali jej właściwą treść, właściwy kierunek. […] Pozwoli Ojciec, 

że jeszcze raz podziękuję za jego wizytę i złożę życzenia wielu sił, dużo zdrowia dla jego 

niełatwego zadania. Wszyscy cieszymy się na jego powrót w 1997 roku. Dziękuję Oj-

cu“[Návštěvy Jana Pavla II. u nás. Projevy papeže a představitelů českého státu a církve, 

2007: 68]. 
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Dowodem na to, jak wielki ślad ta wizyta odcisnęła w umyśle, ale też w sercu Jana Paw-

ła II, są jego ostatnie, pożegnalne słowa. Można w nich wyczuć – oprócz troski o prze-

strzeganie ewangelii – także życzenie właściwego przeżywania jakże ciężko zdobytej wol-

ności. Mówiąc to, Papież z pewnością opierał się na własnym doświadczeniu ze swojej 

ojczystej Polski. To piękne, że już w tym miejscu, gdzie zarówno jego przedmówca, tak i 

on mówi o dalszej planowanej wizycie tego narodu, która ma się odbyć w 1997 roku z 

okazji świętowania milenium śmierci świętego Wojciecha. Wskazuje to, jak bliski jego 

sercu był ten naród, który do niedawna mógł pozdrowić wyłącznie u siebie w domu, w 

Watykanie, lub w trakcie innych wizyt zagranicznych:  

„Wracając do Rzymu pozostawiam Wam oraz wszystkim katolikom całego narodu 

przekaz pełen nadziei: Bądźcie zawsze na wysokości ewangelii! To zobowiązanie, które 

musi przeniknąć wszystkie obszary życia publicznego i prywatnego, począwszy od rodziny, 

pierwszej komórki społeczeństwa: jedynie z pomocą rodzin bogatych duchowo, wewnętrznie 

zjednoczonych i wiernych wartościom moralnym można dać upust odnowie społeczeństwa i 

pogłębić je. […] Panie premierze, panie kardynale, mili bracia i siostry! Ponownie wyrażam 

swe serdeczne życzenie, aby Republika Czeska nadal kontynuowała drogę wolności, demo-

kracji i pokoju, i przez to w pełni wcielała się w Europę i Świat. Wyrażam niniejszym na-

dzieję, że ponownie spotkamy się w 1997 roku przy okazji uroczystości milenium św. Woj-

ciecha. Przy tej okazji bardzo chętnie błogosławię tutaj obecnych oraz wszystkich ukoc, 

hanych obywateli Republiki Czeskiej w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego! Z Bogiem! 

Do zobaczenia! Bardzo was kocham!“ [Návštěvy Jana Pavla II. u nás. Projevy papeže a 

představitelů českého státu a církve, 2007: 70-71]. 

Wielką radość wywołały w Republice Czeskiej kolejne trzy wiosenne dni, czyli 25 – 27 

kwietnia 1997, kiedy to do Pragi ponownie zawitała najwyższa widzialna głowa Kościoła 

Katolickiego. Po raz trzeci z rzędu przywitał Ojca Świętego pierwszy czeski prezydent 

Václav Havel, który za pośrednictwem tych wizyt odkrył w papieżu bratnią duszę bliskie-

go człowieka, jak kilkakrotnie sam poufnie wyznał. Dowodzi to wyjątkowej zdolności 

następcy Piotra, który potrafił zjednać sobie sympatie wielu najwyższych mężów stanu, 

który tyle razy przekroczył ramy oficjalnego protokołu i wprowadził przyjazny, ludzki 

poziom komunikacji. Jest to jedna z ważnych części jego charyzmy, która otwierała w 

świecie drzwi dla Kościoła Katolickiego. Na tym także polegała osobistość, wielkość pol-

skiego syna, rzymskiego biskupa Jana Pawła II.  

Prezydent Havel w swych słowach na powitanie podkreśla wielkość świętego Wojcie-

cha, który za pośrednictwem obecności papieża daje nam możliwość bliższego zrozumie-

nia posłania tego czeskiego świętego, który pokazuje całej Europie, na czym polega jed-

ność starego kontynentu. Podobne myśli rozbrzmiewały w słowach wstępnego przemó-

wienia Václava Havla: 
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 „Ojcze Święty, szczerze się cieszę, że już po raz trzeci mogę Cię przywitać w naszym 

kraju. Razem z Tobą przybywa do nas też uniwersalny przekaz, który zawsze towarzyszy 

Ci w Twoich podróżach – skierowanie do wyższych wartości i norm etycznych, bez któ-

rych nie można budować ani sensownego porządku społecznego, ani demokracji, ani 

gospodarki. Będziemy uważnie słuchać tego przekazu. Bardzo, bardzo tego potrzebujemy. 

Przyjeżdżasz do nas w chwili, w której nasi współobywatele bez względu na orientację 

poglądów i wyznań wspominają tysiącletnią rocznicę śmierci świętego Wojciecha, czło-

wieka, który głosił to uniwersalne posłanie w czasach okrutnych, pełnych bratobójczych 

walk, w czasach, w których czeskie państwo było budowane bardziej przy użyciu miecza, 

niż słowa. Święty Wojciech bywa nazywany – i mniemam, że słusznie – pierwszym praw-

dziwym Europejczykiem z czeskiego rodu. Piastował bowiem marzenie o duchowej jed-

ności kontynentu, o Europie zjednoczonej nie mieczem, ale poprzez przyjęcie wieści 

chrześcijańskiej. Jeżeli zwracał się do miejscowego czeskiego środowiska, to odbierał je 

jako element społeczności chrześcijańskiej ówczesnej Europy, o której scalenie duchowe 

tak zabiegał. […] Wsłuchujmy się więc w posłanie Wojciecha sprzed tysiąca lat, a pomi-

mo tego jakże aktualne. Europa go potrzebuje. Słuchajmy też uważnie Twojego głosu! 

Witamy Cię u nas i czuj się tutaj jak w domu!“ [Mám vás velmi rád. Promluvy Jana Pavla 

II. při návštěvě ČR 25. – 27. 4. 1997, 1997: 15-17]. 

Nie możemy przy okazji tych wspomnień zapomnieć o serdecznych słowach arcybi-

skupa praskiego Miloslava Vlka, który przywitał Ojca Świętego na Nuncjaturze Apostol-

skiej jako przedstawiciel całego Episkopatu Republiki Czeskiej. W tym miejscu przedsta-

wiciel św Piotra spotkał się z miejscowym episkopatem, aby jako brat upewnił swoich 

bliskich współbraci w służbie biskupiej o zaufaniu, ale przede wszystkim miłości, którą 

darzy każdego z nich. Osobisty stosunek dialogu komunikacji miłości jest niezastąpiony, 

jak wyczuwamy z historii ewangelijnych Jezusa. Wyłącznie na tych podstawach można 

budować hierarchiczność braterskiej społeczności, której papież jest widzialną głową, ale 

też gwarancją. Połączenie to jest wyrażone także w zastępstwie świętego Wojciecha, który 

łączy oba starodawne narody Czech i Polski, jak przypomina w swych słowach także 

kardynał Vlk: 

„Ojcze Święty, jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że możemy Cię znowu – już po raz 

trzeci w ciągu siedmiu lat – przywitać wśród nas. Niezwykle miłe jest dla nas to, że przy-

chodzisz dzisiaj jako pielgrzym, by świętować z nami milenium śmierci mego słynnego 

prekursora na praskim krześle biskupim, męczennika świętego Wojciecha. […] Twoja 

dzisiejsza pielgrzymka śladami Wojciecha uświęca wzajemne połączenie miejscowych 

kościołów w obu naszych narodach. Tak, święci także dzisiaj łączą narody. Nasze święte 

więzi! Niezwykle nas cieszy, Ojcze Święty, że Twoja wizyta stanowi w szeregu naszych 

spotkań nową okazję do tego, by przeżyć chwile braterskiej, hierarchicznej wspólnoty 
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Kościoła uniwersalnego w tej zbiorowości, skutecznej i pełnej miłości. Jesteś trwałym i 

widocznym źródłem i podstawą jedności biskupów“ [Mám vás velmi rád. Promluvy Jana 

Pavla II. při návštěvě ČR 25. – 27. 4. 1997, 1997: 27]. 

Kulminacją tej wizyty była niedziela 27 kwietnia 1997 roku, kiedy to w Pradze na Let-

nej odbyła się uroczysta msza święta z okazji samego milenium. Chociaż pogoda niezbyt 

temu sprzyjała, w tym eucharystycznym nabożeństwie wzięło udział wielu ludzi – w po-

równaniu ze Strahovem sprzed dwóch lat. Z pewnością było to spowodowane także tym, 

że przyjechała znacząca część wiernych z Moraw, a także ze względu na wielką charyzmę 

świętego Wojciecha, która przyciąga nie tylko ludzi mieszkających w Republice Czeskiej, 

ale też poza jej granicami. Jako miejsce, w którym odbywała się ta uroczystość, została być 

może symbolicznie wybrana przestrzeń leteńskich błoni, na których w trakcie listopado-

wych wydarzeń zgromadziła się duża część narodu, aby walczyć o swoją wolność. Dzisiaj, 

dokładnie w tym miejscu, lud ten dziękował razem z papieżem niestrudzonemu paste-

rzowi, męczennikowi Wojciechowi za to, że razem ze świętą Agnieszką wybłagali dla 

niego ten specyficzny dar godny każdego człowieka. Ze słów przemówienia Jana Pawła II 

wybieramy: 

„“Dobry pasterz daje życie swoje za owce“ (Jan 10,11). Zgromadziliśmy się na tych rozle-

głych błoniach, aby wspólnie zaśpiewać Te Deum, Ciebie, Boże, wielbimy, z okazji mile-

nium od czasu, kiedy w najwyższej ofierze, ofierze własnego życia, narodził się dla nieba 

biskup praski święty Wojciech, głosiciel Ewangelii w sercu Europy i świadek Chrystusa. On, 

jako dobry pasterz, już od samego początku ofiarował życie swym owieczkom i definitywnie 

przypieczętował je męczeńską śmiercią wśród Prusów w czasach, gdy żyli jeszcze życiem 

pogańskim“[Mám vás velmi rád. Promluvy Jana Pavla II. při návštěvě ČR 25. – 27. 4. 1997, 

1997: 77]. 

Wszystko, co piękne, kończy się, aby znowu dało początek czemuś nowemu, może 

piękniejszemu. Po trzech spełnionych dniach radosnego spotkania nadeszła chwila poże-

gnania. Kraj goszczący Ojca Świętego otrzymał w ten sposób przestrzeń na zrealizowanie 

w praktycznym życiu tego, co usłyszał za pośrednictwem Jego Świątobliwości. W swoim 

końcowym przemówieniu Jan Paweł II podsumował poszczególne spotkania tak, jakby 

chciał pokazać, że każde z tych wyjątkowych miejsc, które odwiedził, było bliskie jego 

sercu. Jakże bardzo zależało mu na spotkaniu z człowiekiem, któremu poświęcił swój czas 

nawet w podeszłym wieku starca! (Porów. „Dla człowieka czas nie jest jakimś formalnym 

wymiarem, jest on konkretnie związany z  rzeczywistością. Człowiek może „mieć” czas 

tylko wtedy, gdy znajduje w swoim otoczeniu rzetelnych mężczyzn i kobiet godnych 

zapamiętania i oczekiwań na przyszłość. Może się wydawać, że to paradoksalne, ale czas 

nie jest niezależny od naszych związków. Staje się oczywiste, że czas wolny, czyli czas, w 

którym jesteśmy wolni od związku, jest czasem bez znaczenia, że sens może mieć wyłącz-
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nie czas poświęcony pracy. Sens ten bierze się stąd, że czas pracy ulokowany jest w związ-

ku, który jest określany przede wszystkim na podstawie pewnych osiągnięć, planowania, 

zmagań, potwierdzenia swojej kompetencji. Autorytety, które tak pojmują czas pracy, 

wprawdzie ograniczają czas jako taki, ale jednocześnie czynią go silnym i skutecznym 

przez to, że kształtują mentalność, styl życia i głębokie decyzje człowieka.“ [Grillo, 1999: 

73]. 
Przecież każdy się liczy (porów. Łk 15,4). Były to właściwie ostatnie jego słowa, jakie 

wypowiedział na terenie Republiki Czeskiej, ponieważ ze względu na jego wiek i chorobę 

nie zostało mu umożliwione, aby odwiedził ponownie ten jego ukochany kraj. Jeżeli 

uważnie wsłuchamy się w ostatnie, oficjalnie wypowiedziane zdania tego niezapomniane-

go pielgrzyma, możemy w nich dostrzec także swoistą eschatologiczną wizję, która za-

pewnia nas, że jest ciągle z nami – także i na wieczności. Tym bardziej dostrzegamy głębię 

jego słów:  

„Nadal mam przed oczami i w sercu zastępy, który towarzyszyły mej wędrówce: mło-

dzież, która śpiewem i modlitwami wypełniła Wielki Rynek w Hradcu Kralowej, chorych 

oraz zakonników i zakonnice, które wypełniły bazylikę brzewnowskiego arcyopactwa. Jakże 

mógłbym zapomnieć o intensywnej duchowej atmosferze, która dzisiaj rano ożywiała eu-

charystyczne zgromadzenie na błoniach leteńskich i o właśnie zakończonej ekumenicznej 

modlitwie z braćmi innych kościołów chrześcijańskich i wyznań w katedrze świętego Wita, 

Wacława i Wojciecha? Wam wszystkim należy się me serdeczne i szczere podziękowanie! 

Osobne wyrazy uznania pragnę złożyć panu, Panie Prezydencie, za przyjazne i łaskawe 

przyjęcie, jakiego zaznałem w trakcie swego pobytu w Republice Czeskiej. […] Proszę Marię 

Pannę o ochronę dla was wszystkich i z miłością błogosławię was w imieniu Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. Z Bogiem. Bardzo was kocham! Stale noszą was wszystkich w moim ser-

cu!“[Mám vás velmi rád. Promluvy Jana Pavla II. při návštěvě ČR 25. – 27. 4. 1997, 1997: 

109-111]. 

Niezapomniany i stale bliski  

Chociaż Jan Paweł II odszedł z tego świata 2 kwietnia 2005 roku na drugi brzeg życia, 

który nazywamy niebem, to jednak nie można o nim zapomnieć. Nie tylko ze względu na 

długość jego błogosławionego pontyfikatu, ale przede wszystkim na jego osobowość, 

która wpisała się w serca ludzi z całego świata. Także miejscowy Kościół w Czechach nie 

zapomina o swoim uniwersalnym pasterzu, który głęboko kochał naród wielkich, kilku-

krotnie już wspomnianych świętych, czemu dawał wyraz przy różnych okazjach. Jedno 

żywe wspomnienie podaje także praski kardynał Miloslav Vlk, który w czasie swej kreacji 

kardynalskiej wrażliwie dostrzegał, jak papież kocha “mały Kościół“ w Czechach. Oto 

jego słowa: 



Błogosławiony papież Jan Paweł II i jego bliski związek z narodem czeskim 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 285

„W tych dniach rzeczywiście zakosztowaliśmy tego, jak papież kocha nasz Kościół oraz 

cały nasz naród. Gdy stałem przy ołtarzu w bazylice świętego Piotra, bardzo jasno sobie 

uświadamiałem, że nie stoi tam na przykład kardynał amerykański, w zasadzie przedsta-

wiciel wielkiego kontynentu, ani niemiecki lub francuski, jako przedstawiciele wielkich 

krajów; że stoi tam przedstawiciel małego Kościoła, małego państwa. A o tym z pewno-

ścią myślał także Ojciec Święty, gdy przesunął mnie na liście nowo mianowanych kardy-

nałów na drugie miejsce – nie tylko dlatego, abym został wcześnie mianowany, ale też 

abym stanął obok niego w bazylice świętego Piotra. Uświadomiłem sobie, że to naprawdę 

duże wyróżnienie dla naszego małego Kościoła, zwłaszcza wtedy, gdy modlitwy wiernych 

o wstawiennictwo rozpoczęły się od czeskiej. W dodatku w chwili, gdy zakończyło się 

uroczyste nabożeństwo, a Ojciec złożył życzenia wszystkim nowym kardynałom, wpro-

wadzano do niego czeską delegację, aby mogła go pozdrowić. Maksymalnie wychodził 

nam na rękę. Gdy pojawiło się niebezpieczeństwo, że z powodu przepełnionego progra-

mu mogłoby dojść do tego, że pielgrzymi z Republiki Czeskiej nie spotkają się z nim oso-

biście, przesunął naszą audiencję jeszcze na ten wieczór, co z pewnością rzadko się zdarza. 

Muszę też powiedzieć, że chociaż już wcześniej przeżyłem kilka audiencji u niego, żadna 

nie była taka, jak ta. W jej trakcie powstała naprawdę rodzinna atmosfera, co było dla 

mnie czymś niepowtarzalnym; dostrzegałem w tym nadzwyczajną, wyjątkową miłość 

Ojca Świętego do naszego narodu. Gdy się z nami żegnał, żegnał się właściwie trzykrotnie; 

widać było, że czuje się dobrze wśród nas i że nie spieszno mu do odejścia. To wszystko 

stanowi dowód na to, że papież naprawdę kocha czeski Kościół i czeski naród“ 

[Pirnosová, 2002:135-136]. 
Jak konkretnie ludzie w Republice Czeskiej nie zapominają o wielkim, obecnie już be-

atyfikowanym Janie Pawle II? Przede wszystkim odbierają go jako wielki wzór tego, jak 

osiągnąć wieczny cel, który nie jest wcale łatwy – chodzi przecież o decyzje na przestrzeni 

całego życia, kiedy dzień w dzień wybieramy między dobrem i złem. Z drugiej strony 

chodzi o najważniejszą sprawę w życiu doczesnym, czyli o osiągnięcie świętości nie tylko 

w samym sobie, ale w Jezusie Chrystusie! W tym przychodzą nam z pomocą nasi święci 

(błogosławieni) przyjaciele, wśród których z radością odkrywamy także i polskiego wy-

znawcę wiary. Być może właśnie w tym moglibyśmy wzywać tego mieszkańca niebios, aby 

przy Tronie Bożym wybłagał dla nas tak potrzebne dary i łaski służące do właściwego 

zrozumienia tajemnicy życia Bożego w nas. Tylko na podstawie tej prawdy jesteśmy w 

stanie wyznawać wiarę tak, jak czynił to nasz polski brat. 

W celu urozmaicenia, ale też wykazania, w jaki sposób rozmyśla współczesny człowiek, 

opowiem jedną historię, która wydarzyła się w trakcie spotkania wiernych z okazji beaty-

fikacji Jana Pawła II. Zapytałem wtedy pięćdziesięcioosobowej grupy, zróżnicowanej pod 

względem wieku, ale też zawodu, kto z nich chciałby zostać beatyfikowany tak, jak Ojciec 
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Święty, którego Kościół stawiał za swój wzór. Zgłosiła się wtedy tylko jedna dziesięciolet-

nia dziewczynka, która powiedziała, że chciałaby kiedyś zostać świętą. Wtedy zrozumia-

łem, że bycie świętym jest dla człowieka XXI wieku raczej trudne, że boi się stać pośmie-

wiskiem dla innych. A może jesteśmy tak “skromni”, że tę cechę pozostawiamy dla in-

nych? Jakże ważne jest to, abyśmy właściwie zrozumieli to znaczenie, przecież bez święto-

ści nie można na podstawie łaski Bożej osiągnąć życia wiecznego, czyli pójść do nieba. 

Być może wtedy będziemy się bardziej cieszyli lub dosłownie pragnęli wiecznej obecności 

miłości Bożej w nas. Bardzo ładnie odnoszą się do tej kwestii także następujące zdania, 

które przy użyciu zrozumiałych słów wyjaśniają istotę doskonałości. Pozwólmy, by nas 

zainspirowały – jednocześnie możemy w tych wierszach rozpoznać nadal bliskiego i nie-

zapomnianego następcę Piotra, Karola Wojtyłę: 

„Święci oddziałują wyjątkowym czarem. Skromność i bezinteresowność czyni ich ma-

łymi, dobrowolne ćwiczenia ascetyczne i wysokie stopnie modlitwy zmuszają nas do 

szacunku, ale też nas zniechęcają. Wydaje nam się, że świętość jest przeznaczona wyłącz-

nie dla doskonałych lub dla dziwaków. Przy tym święty Paweł powszechnie nazywał 

chrześcijan „świętymi”, chociaż znał ich ludzką słabość, włącznie z własną. Święci są adre-

satami listów do Rzymian, Koryntian, Efezjan i Kolosan. Świętymi są też chrześcijanie 

gminy jerozolimskiej, którym Paweł przynosi w ich biedzie pieniądze zebrane w Macedo-

nii i w Achai (porów. Rzym 15,25-26). Zdaniem Pawła nie jesteśmy świętymi dlatego, że 

jesteśmy wyjątkowo doskonałymi ludźmi, ale dlatego, że Bóg nas powołał, że Bóg objawił 

się nam w Jezusie Chrystusie i darował nam wiarę w niego. Jesteśmy święci dlatego, że 

Bóg nas umiłował, przebywa w nas za pośrednictwem swego Ducha i uzdatnia nas w 

miłości. Świętość jest owocem wyzwolenia od grzechu. Naszą świętość poprzedza miłość 

Boża. Nasze życie ma być odpowiedzią na tę miłość, nasze życie ma odpowiadać naszemu 

powołaniu i świętości, podarowanej przez Boga. Jezus poświęcił się dla nas, abyśmy i my 

byli uświęceni w prawdzie (porów. Jan 17,19). Świętość jest na wskroś Bożą cechą. Bycie 

boskim oznacza bycie świętym. Bóg stał się człowiekiem, aby obdarzył go udziałem w 

swoim życiu i w swej sławie, aby go nieomal ubóstwić i uświęcić. Z tego wynika właściwa 

ludzka godność. Świętość jest naturalnie powiązana z doskonałością. Ponieważ powinni-

śmy być doskonali jak nasz Ojciec Niebieski (porów. Mt 5,40), a także miłosierni jak On 

(porów. Łk 6,36). Przecież Bóg jest miłością. Jego świętość przejawia się za pośrednic-

twem jego miłości do nas, ludzi, a miarą świętości jest właśnie miłość, jak przypomina św. 

Paweł w swoim hymnicznym stylu w wielkiej pieśni miłości (porów. 1 Kor 13). […] Każ-

dy chrześcijanin otrzymał misję wydania świadectwa miłości Bożej, która w nim przeby-

wa. Świadectwo to nie będzie się różniło tylko w zależności od charakteru, ale też w zależ-

ności od tego, jakie wyzwania przedstawiają dla człowieka pewne czasy lub epoki. Nie 
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możemy po prostu naśladować świętych, ale jesteśmy wezwani, by zostać świętymi na-

szych czasów“ [Notker, 1997]. 

W związku z tym tematem rozważamy, w jaki sposób postrzegamy a jednocześnie tak-

że widzimy współczesnego człowieka “w najlepszej formie” człowieczeństwa, który dzięki 

temu staje się dla nas niezapomnianym. Z pewnością nie może być tutaj miarą wyłącznie 

skuteczność – w tym sensie, w jakim oceniamy ją przy użyciu naszych ludzkich zmysłów, 

gdy koncentrujemy się na pozytywnej wydajności. W oczach Boga wielkość każdej jed-

nostki jest postrzegana z innej perspektywy, w której przeważa poziom transcendentalny, 

mierzony przede wszystkim z zamysłem uświęcenia w kontekście jedynego Zbawiciela 

Świata, którym jest Jezus Chrystus. Zadajmy sobie wspólnie istotne pytanie: które wyda-

rzenie w życiu Syna Bożego możemy postrzegać jako najbardziej heroiczne? Była nim 

chwila jego bolesnego ukrzyżowania, która dla wielu jest nieustannie niezrozumiała. Jed-

nocześnie nieustanne wyzwanie stanowi fakt, że w najwyższym bólu, niezrozumieniu i 

porzuceniu przez swoich najbliższych rodzi się niezastąpiony egzystencjalny element 

nowego początku, zainicjowany przez serce wiary u wskrzeszonego Mistrza.  

Warte uwagi jest też kolejne wspomnienie dzisiaj już emerytowanego arcybiskupa pra-

skiego Vlka, który rozpoznał w papieżu Janie Pawle II człowieka połączonego z Chrystu-

sem, potrafiącym wznosić niezwyciężone mosty między niebem a ziemią. Na tym polega-

ła jego wielka i nieraz niezastąpiona siła, z którą jako następca św. Piotra potrafił stawiać 

ludzkość przed obliczem Bożym: 

„Na pytanie, kiedy widziałem papieża najsilniejszego i największego, odpowiedziałbym 

bez wahania: wtedy, gdy po raz pierwszy zobaczyłem go idącego o lasce, wysiadającego na 

lotnisku w Zagrzebiu: On – człowiek silny fizycznie, sportowiec, taternik, tutaj cierpi! 

Pojawia się w drzwiach samolotu na oczach obecnych i w obiektywach kamer z całego 

świata jako człowiek o lasce! Papież chory, niosący krzyż jest najsilniejszym papieżem, 

żywym znakiem dla Kościoła, życiem na świeczniku dla całego świata. Gdy ludzie patrzą 

na papieża pogrążonego w modlitwie, na uboczu i wśród tłumów, rozumieją bez komen-

tarza, gdzie znajduje się źródło jego siły, która umożliwia mu nieść ciężar urzędu, znosić 

niewyobrażalny nacisk zastępów, które wołają go i wyciągają do niego ręce, gdy “pochła-

niany” przez tłum wystawia się też na niebezpieczeństwo... Nieodłącznym elementem 

jego życia i modlitwy jest maryjna pobożność. Cechuje ona nie tylko każdy krok, ale też 

każdy wiersz jego przemówień i pism“ [Vlk, 2013]. 

Zakończenie 

Gdybyśmy mieli podsumować przekaz polskiego, błogosławionego papieża w jednej, 

scalonej myśli, nie musielibyśmy szukać zbyt długo. W jego adhortacji Ecclesia in Europa 

znajdujemy przesłanie, które możemy zastosować ku zapewnieniu lepszej przyszłości nas 
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wszystkich. Chodzi o postawę wierności, która koncentruje się na dochowaniu wierności 

ewangelii Jezusa Chrystusa. Sam fakt żywej wiary i jej nieustanne przekazywanie może w 

nas rozwinąć łaskę szczęśliwej przyszłości, która mieści się w jedynym i niezmiennym 

Zbawicielu. Wskazujmy więc na niego świadectwem naszego różnorodnego życia, aby 

niezniszczalna i prawdziwa nadzieja rozświetliła każde miejsce ludzkiej istoty, która po-

wstała na podobieństwo swego Stworzyciela (porów. Rdz 1,26). O to bardzo wyraźnie 

chodziło także uniwersalnemu biskupowi tych czasów, Janowi Pawłowi II, który u schył-

ku swego życia napisał te słowa: 

„Aby można było głosić Ewangelię nadziei, konieczna jest niezłomna wierność tejże 

Ewangelii. Nauczanie Kościoła zatem we wszystkich swych formach musi być zawsze skon-

centrowane na osobie Jezusa i winno coraz bardziej kierować ku Niemu. Trzeba czuwać, by 

był On przedstawiany w całej pełni: nie tylko jako wzorzec etyczny, ale przede wszystkim 

jako Syn Boży, jedyny i niezastąpiony Zbawca wszystkich, który żyje i działa w swoim Ko-

ściele. Aby nadzieja była prawdziwa i niezłomna, całościowe, wyraźne i odnowione głosze-

nie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, zmartwychwstania i życia wiecznego musi sta-

nowić priorytet działalności duszpasterskiej najbliższych lat. Choć Ewangelia, którą należy 

głosić, jest ta sama w każdym czasie, różne są sposoby jej głoszenia. Każdy zatem wezwany 

jest do “proklamowania“ Jezusa i wiary w Niego we wszelkich okolicznościach; do “przycią-

gania“ innych ku wierze, przez postępowanie w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i 

wspólnotowym w sposób odzwierciedlający Ewangelię; do “promieniowania“ radością, 

miłością i nadzieją, aby liczni ludzie, widząc nasze dobre czyny, chwalili Ojca, który jest w 

niebie (porów. Mt 5,16), tak by zostali “zarażeni“ i pozyskani; by stali się “zaczynem“, który 

przemienia i pobudza od wewnątrz każdy wyraz kultury“ [Jan Paweł II, 2003: 64-65]. 
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