
 

JAN PAWEŁ II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI 
 

List Pasterski Episkopatu Polski 
na X Dzień Papieski – 10 pa ździernika 2010 r. 

 
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!   
 
1. Liturgia Słowa często przypomina nam o konieczności wiary w Boga  

w Ŝyciu człowieka. Mówi o tym Chrystus w dzisiejszej Ewangelii stwierdzając, Ŝe 
wiara, nawet gdy jest mała jak ziarnko gorczycy, czyni cuda. Autor Listu do  
Hebrajczyków dodaje, Ŝe „bez wiary nie moŜna podobać się Bogu” (Hbr 11,6). 
Człowiek, współpracując z Bogiem w duchu wiary, realizuje swe obowiązki  
i zdobywa się na odwagę, by kształtując swoje człowieczeństwo sięgać po  
świętość, do której został powołany. 
 W najbliŜszą niedzielę, 10 października, będziemy w całej Polsce obcho-
dzić dziesiąty juŜ Dzień Papieski, którego hasłem są słowa: Jan Paweł II  
– odwaga świętości. Podpisany przez PapieŜa Benedykta XVI dekret o heroicz-
ności cnót Sługi BoŜego Jana Pawła II pozwala Ŝywić nadzieję na jego rychłe  
wyniesienie na ołtarze. Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się więc w duchowe 
przygotowanie naszego narodu do oczekiwanej beatyfikacji Jana Pawła II.  
Odwaga dąŜenia do świętości jest tematem, który pragniemy dziś wspólnie  
rozwaŜyć. 
 

2.  Drodzy w Chrystusie!  W ciągu całego pontyfikatu Jana Pawła II byliśmy 
pod wraŜeniem jego dynamicznej działalności apostolskiej. Specyfiką tego ponty-
fikatu był takŜe fakt wyniesienia na ołtarze wielkiej liczby chrześcijan, którzy  
z odwagą dąŜyli do świętości we wszystkich częściach świata, w róŜnych  
epokach i w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych. Ojciec Święty szukał i znajdował  
odwaŜnych ludzi w kaŜdym narodzie, języku i powołaniu. Beatyfikował dzieci, 
którym Matka BoŜa objawiła się w Fatimie; rodziców św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus; matkę Teresę z Kalkuty; Joannę Berettę Molla – matkę, która ratując  
Ŝycie dziecka, wybrała własną śmierć; Pier Giorgio Frassatiego – studenta, który 
na nartach zmierzał do świętości; Maksymiliana Kolbe i Edytę Stein – ofiary 
zbrodni nazistowskich. I setki innych! 
  W Liście do Tymoteusza, którego fragment słyszeliśmy w czasie dzisiej-
szej Mszy świętej, św. Paweł Apostoł pisze: „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale 
mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7). Na drodze do świętości  
potrzebna jest miłość, odwaga i trzeźwe myślenie. Tegoroczny plakat, informują-
cy wiernych o Dniu Papieskim, zwraca uwagę na trzy dobrze nam wszystkim 
znane osoby, które Kościół ukazuje jako wzorce świętości: ks. Jerzego  
Popiełuszkę, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II.  
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 Ksiądz Jerzy został ogłoszony błogosławionym w czasie uroczystości,  
która odbyła się w Warszawie 6 czerwca br. Czekamy na wyniesienie na ołtarze 
Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Wielu z nas spotykało ich osobiście w swoim Ŝyciu. Działali w niezwykle trudnych 
czasach. Heroicznie bronili Kościoła i prawa narodu do wolności oraz jego  
suwerennego bytu. Stali się symbolami, realizując otrzymaną od Chrystusa  
kapłańską, biskupią i papieską misję. Jednak nade wszystko fascynowała ich 
odwaga w dąŜeniu do świętości. Obca im była bojaźń. Natomiast kierowali się  
– jak mówi św. Paweł Apostoł w Liście do Tymoteusza – mocą, miłością  
i trzeźwym myśleniem. 
 

3.  Ojciec Święty Jan Paweł II dawał niejednokrotnie dowód swej niezwy-
kłej odwagi w trudnych sytuacjach Ŝyciowych. Dziś chcemy podkreślić fakt, Ŝe 
wszystkie jego działania wynikały z dąŜenia do świętości osobistej. Jej źródłem 
było głębokie zjednoczenie z Bogiem, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu  
Świętym. Wiara nadawała kształt jego osobistej urzekającej świętości, którą  
dostrzegali wszyscy. Fundamentem tego dąŜenia było ujmujące człowieczeństwo 
Jana Pawła II. Wszystko, co czynił, było zwyczajne, proste i konsekwentne. 
Spontanicznie odnosiło się wraŜenie, Ŝe pragnienie świętości jest naczelnym  
motywem jego działania, o którym nie zapominał w Ŝadnej chwili Ŝycia.  

Opatrznościowe było i to, Ŝe równieŜ jako papieŜ jawił się w całej swej 
ludzkiej prawdzie przed światem. Było to widoczne podczas jego modlitwy,  
pracy, studium, twórczej aktywności, spotkań z ludźmi, uprawiania sportu, zauro-
czenia pięknem przyrody, sprawowania posługi kapłana, biskupa czy papieŜa. 
Mogli to dostrzegać wszyscy podczas jego spotkań indywidualnych i podczas 
wielkich liturgii, w chwili medytacji i w kierowaniu Kościołem oraz kiedy pochylał 
się z miłością nad biedą człowieka; równieŜ wtedy, gdy w trosce o jego dobro 
obnaŜał poglądy tych, którzy chcieli wyprowadzić człowieka na błędne drogi.  
W kaŜdej sytuacji z odwagą stawał w obronie godności osoby ludzkiej i praw  
rodziny.  

Na sercu leŜały mu trzy wielkie wartości, które mają istotne znaczenie:  
Ŝycie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, wielkość i świętość trwałego 
związku małŜeńskiego męŜczyzny i kobiety, którego owocem jest nowy człowiek, 
i wreszcie rodzina, która otacza opieką człowieka na wszystkich etapach jego 
Ŝycia. Kiedy w Starym Sączu, w dniu 16 czerwca 1999 r., kanonizował św. Kingę, 
pytał: „Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, 
w końcu cały kraj, stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują 
dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego Ŝycia,  
sprawiając duchowy wzrost kaŜdego człowieka?” I odpowiadał: „Potrzeba  
świadectwa, potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. 
Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie  
świętości, które kształtuje nie tylko prywatne Ŝycie, ale wpływa na kształt całych 
społeczności”. 
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4. Siostry i Bracia!  Nasze pokolenie długo będzie pamiętać tamto wołanie 
– Santo subito! – na placu św. Piotra w Rzymie, w czasie pogrzebu Jana Pawła II, 
by szybko wynieść na ołtarze Ojca Świętego, który zafascynował cały świat  
całkowitym oddaniem się sprawie Boga i człowieka. Pamiętamy, Ŝe na uroczy-
stości pogrzebowe obok katolików przybyli takŜe przedstawiciele róŜnych  
narodów i religii oraz ludzie poszukujący drogi do Boga. 
 Wołanie o wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze wyraŜało podziw dla jego 
przenikniętego łaską człowieczeństwa, przez które ukazywał Chrystusa i Jego 
Ewangelię. Sercem nauczania Sługi BoŜego było wielkie orędzie do świata  
o człowieku, stworzonym na obraz BoŜy i odkupionym przez Chrystusa. Wielu 
zrozumiało, Ŝe tylko chrześcijańska prawda o człowieku stoi na straŜy jego  
wolności i godności. Dlatego wołali o ukazanie takiego wzoru świętości całemu 
światu. 
  

 Siostry i Bracia!  Z przeŜywanym w tym roku jubileuszowym Dniem Papie-
skim – oprócz modlitwy, pogłębionej refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II  
i związanymi z tym wydarzeniami kulturalnymi – łączy się troska o powołaną 
przez Konferencję Episkopatu Polski Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Powstała ona przed dziesięciu laty. Dziś obejmuje tysiące młodych, zdolnych  
Polaków, którzy dzięki niej mogą uczyć się i studiować. Stypendyści są „Ŝywym 
pomnikiem” budowanym przez Polaków Janowi Pawłowi II. Jest to moŜliwe  
dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, okazywanej w czasie zbiórki podczas Dnia  
Papieskiego. NajbliŜsza zbiórka na stypendia odbędzie się w niedzielę,  
10 października. JuŜ dziś wyraŜamy serdeczną wdzięczność za hojność na ten 
szczytny cel. 
 Niech nasza odwaga w dąŜeniu do świętości na wzór Jana Pawła II  
wyzwala duchowe energie, które będą największym bogactwem Ojczyzny,  
dotkniętej w tym roku tak dramatycznymi doświadczeniami. Wiara i miłość  
pomogą nam wszystkim przezwycięŜyć wszelkie trudności w duchu nadziei, jaką 
budził w naszych sercach Sługa BoŜy Jan Paweł II. Z serca wszystkim  
błogosławimy. 
 
Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce obecni na 352. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie-Fromborku, w dniach 18-20 czerwca 2010 r.  
 
 

Zarządzenie . 

PowyŜszy List Pasterski Episkopatu Polski naleŜy odczytać w niedzielę,  
3 października 2010 r., podczas wszystkich Mszy Świętych. 
 
Szczecin, 30 września 2010 r. 
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