
     

 Zesłanie Ducha Świętego   9   VI   2019 
 

(J 20, 19 - 23:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(19) Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 

uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 

stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! (20) A to powiedziawszy, pokazał im 

ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. (21) A Jezus znowu 

rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam. (22) Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:  

Weźmijcie Ducha Świętego! 

(23) Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 

są im zatrzymane.  
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Brunon z Segni 

 

Cała doskonałość wiary chrześcijańskiej polega na pokoju i miłości 
 

  

 „Rzekł im znów: «Pokój wam»” (J 20, 19nn).  

Często zaleca im pokój, bo cała doskonałość wiary i religii chrześcijańskiej polega na 

pokoju i miłości. Dlatego powiedział do swych uczniów: „Po tym poznają was wszyscy, że 

jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć miłość wzajemną. Jak Mnie posłał 

Ojciec, tak i Ja was posyłam” (J 13, 35; 20, 21).  
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Ustanawiam was moimi zastępcami, posyłam zamiast Mnie was, abyście uczyli, 

przepowiadali, chrzcili, nieśli zbawienie, abyście czynili chwalebnym imię mojego Ojca.  

„Gdy to powiedział, tchnął na nich i rzekł: «Weźmijcie Ducha Świętego»”, tylko 

bowiem za Jego pomocą i tchnieniem będziecie mogli znieść ten ciężar. I może właśnie 

dlatego tchnął, abyśmy przez to zrozumieli i silnie uwierzyli, że  

 Duch Święty tak od Ojca jak i od Syna pochodzi.  

A może właśnie wtedy dał Pan uczniom swoim Ducha Świętego?  

Tak, ale nie w tej pełni, którą miał dać im później. „Którym grzechy odpuścicie, są im 

odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane”.  

Którym grzechy odpuścicie – mówi – czy to przez chrzest, czy przez pokutę i świętą 

spowiedź, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, czy to z powodu ich niewierności, 

czy braku pokuty, czy nieposłuszeństwa, są im zatrzymane.  

 

 Św. Bazyli Wielki 

Bez Ducha nie można prowadzić życia zgodnego z prawem 
 

  

Jakżeż mogłyby wieść życie szczęśliwe Trony, Panowania, Księstwa i Moce, jeśliby nie 

oglądały ciągle oblicza Ojca, który jest w niebiesiech?  

Ale widzieć Go nie mogą bez pomocy Ducha. Jeślibyś w nocy zabrał z pokoju światło, 

twoje oczy stałyby się ślepymi, opuściłaby cię moc, nie do rozpoznania byłoby to, co ma 

wartość, a złoto czy żelazo deptałbyś przez niewiedzę.  

Podobnie rzecz ma się w porządku rozumu: bez Ducha nie można prowadzić życia zgod-

nego z prawem, w wojsku nie można zachować porządku, gdy nie ma wodza, brak 

współbrzmienia chóru, gdy nie zgra go dyrygent...  

Jeśli śpiewają Panu wszyscy aniołowie, jeśli śpiewają wszystkie Jego moce, dzieje się to 

za pomocą Ducha. Jeśli stoją przed Nim tysiące tysięcy aniołów, a służą Mu miliony 

milionów, to właśnie przez moc Ducha wypełniają nienagannie swoją służbę.  

Cała ta ponadniebiańska i niewysłowiona harmonia w służbie Bożej i wzajemnej zgodzie 

mocy podniebiańskich nie mogłaby istnieć bez współpracy Ducha...  

Można więc stwierdzić, jeśli się poprawnie rozumuje, że w chwili, gdy się Pan objawi na 

niebiosach, będzie miał w tym udział także i Duch Święty, jak niektórzy sądzą.  

Ale będzie On również w dniu ukazania się, kiedy Pan, błogosławiony i jedyny Władca, 

będzie sądził sprawiedliwie cały świat.  



Któż jest tak bardzo nieświadomy dóbr przyszłych, przygotowanych przez Boga tym, 

którzy są tego godni, iż nie wie, że wieniec – nagroda sprawiedliwych – łaska Ducha będzie 

udzielona obficiej i doskonalej, gdy chwała duchowa zostanie dana każdemu 

proporcjonalnie do jego czynów cnotliwych? 

 Św. Augustyn 

 

Piotr reprezentuje Kościół 
 

  

 Pan Jezus, jak wiecie, przed swoją męką wybrał swych, uczniów, których nazwał 

apostołami. Spośród nich prawie wszędzie Piotr jedynie zasłużył na osobiste 

reprezentowanie całego Kościoła.  

Ze względu na to uosobienie Kościoła zasłużył na słowa: „I tobie dam klucze królestwa 

niebieskiego” (Mt 16, 19).  

Klucze te dostał nie jeden człowiek, lecz otrzymała je jedność Kościoła. Stąd wywodzi 

się wyższość Piotra, że był uosobieniem powszechności i jedności Kościoła, kiedy mu 

powiedziano: Tobie dam to, co otrzymali wszyscy.  

Abyście wiedzieli, że Kościół otrzymał klucze królestwa niebieskiego, posłuchajcie, co 

na innym miejscu mówi Pan do wszystkich apostołów: „Weźmiecie Ducha Świętego”.  

A dalej: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 

im zatrzymane” (J 20, 22–23).  

To się odnosi do kluczy, o których powiedziano: „Co zwiążecie na ziemi, będzie 

związane i w niebie; a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane                                  

i w niebiesiech”. A to powiedział do Piotra.  

Abyś uświadomił sobie, że Piotr reprezentował wtedy całość Kościoła, posłuchaj, co doń 

powiedziano, a co do wszystkich wiernych:  

„Jeśli zaś zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź a upomnij go w cztery oczy.                      

I gdyby cię usłuchał, pozyskasz brata twego. A jeśli ciebie nie usłucha, weźmij ze sobą 

jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się 

wszelka sprawa. A jeśliby ich nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik. 

Zaprawdę powiadam wam, co zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a 

cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech” (Mt 18, 15–18).  

Gołębica zawiązuje, Gołębica rozwiązuje, stawia dom na opoce i rozwala. Niech się 

lękają związani, niech się boją rozwiązani. Rozwiązani niech się boją, by nie zostali 

związani, związani niech się modlą, by byli rozwiązani. „A powrozami grzechów swych 

związan bywa” (Prz 5, 22). Poza Kościołem tym nic nie rozwiązuje.  



Umarłemu od czterech dni mówi się: „Łazarzu, wyjdź z grobu”.  

I wyszedł z grobu ze związanymi rękoma i nogami. Pan wzbudza z grobu umarłego, 

kiedy porusza serce, by wyznał grzech. Lecz jest jeszcze trochę związany.  

Gdy Łazarz powstał z grobu, powiedział Pan do uczniów:  

 „Cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. I dodał:  

 „Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść” (J 11, 44).  

Mocą swą wzbudził, rozwiązał przy pomocy uczniów.  

Piotr reprezentuje męstwo Kościoła, bo szedł za Panem prowadzonym na mękę.                       

Ale pokazuje też swą słabość, gdy zagadnięty przez służącą zaparł się Pana. Oto z 

wielbiciela staje się zaprzańcem. Okazał się, jakim był, gdyż zbyt ufał sobie.  

Przecież, jak wiecie, powiedział: „Choćby mi też przyszło umrzeć z Tobą, nie zaprę 

się Ciebie”. A na to do zaufanego powiedział Pan: „Zaprawdę powiadam ci, że tej nocy, 

pierwej nim kur zapieje, trzykroć się Mnie zaprzesz” (Mt 26, 33–35). 

Stało się to, co lekarz powiedział; nie mogło się zrealizować to, czego spodziewał się 

chory. A oto, co się dzieje. Wejrzał na niego Pan. Tak jest powiedziane, tak mówi 

Ewangelia Święta: „A Pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra... i wyszedłszy na zewnątrz 

Piotr gorzko zapłakał” (Łk 22, 61n). Wyszedł na zewnątrz, to jest wyznać; gorzko 

zapłakał ten, który umiał kochać. Słodycz podążała za miłością w tym, którego gorycz 

uprzedziła cierpienie. 

 Św. Augustyn 

 

Duch ciągle działa 
 

  

 Czyż teraz, bracia, nie jest udzielany Duch Święty?  

Kto tak sądzi, nie jest godny Go otrzymać! Udzielany jest i obecnie. Dlaczego więc nikt 

nie mówi językami wszystkich narodów, jak mówili ci, którzy wtedy zostali napełnieni 

Duchem Świętym? Dlaczego?  

Bo to, co oznaczał, zostało wypełnione. Co to jest?... Wtedy Kościół znajdował się w 

jednym domu i przyjął Ducha Świętego; był w niewielu ludziach, był w językach całego 

świata. Oto, jak był rozległy Kościół.  

Co jednak oznacza to, że ów mały Kościół mówił językami wszystkich narodów?  

To, że ów wielki Kościół, od wschodu do zachodu, będzie mówił językami wszystkich 

narodów. Teraz wypełniło się to, co wtedy zostało przepowiedziane...  



Nie oszukał cię więc Bóg twój, nie oszukał cię twój Oblubieniec, nie oszukał cię Ten, 

który cię obdarzył swoją krwią, nie oszukał cię Ten, który uczynił cię ze szpetnej czystą, z 

nieczystej dziewicą. Ty sama sobie jesteś obiecana; to, co jest obiecane w niewielu, 

wypełnione jest w wielu.  

 Św. Hieronim 

 

Prawdziwy pokój 
 

  

Cóż mam czynić, skoro w mojej mocy jest tylko chęć pokoju, ale nie możność 

wprowadzenia go w życie?  

I chociaż wola również znajduje u Boga nagrodę za swe postanowienie, to jednak niedo-

kończone dzieło smutkiem przepełnia tych, którzy pragnęli je dokonać. Apostoł również 

wiedział o tym, że doskonały pokój polega bez wątpienia na woli obydwu stron, dlatego 

mówi: „Jeśli to możliwe i o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie” 

(Rz 12, 18).  

A prorok mówi: „Pokój, pokój, a gdzie jest pokój?” (Jr 6, 14).  

Nie jest bowiem rzeczą szlachetną słowami głosić pokój, a burzyć go czynem, do czego 

innego dążyć, a co innego opowiadać, głosić zgodę słowami, a w rzeczywistości żądać 

niewolniczej uległości. I ja chcę pokoju, i nie tylko chcę, lecz o niego proszę, ale o pokój 

Chrystusowy,  

 pokój prawdziwy,  

 pokój bez nieprzyjaźni,  

 pokój, w którym by nie było ukrytej wojny,  

 pokój, który by nie ujarzmiał ludzi jako przeciwników, lecz łączył jako przyjaciół.  

Czemuż panowanie nazywamy pokojem, a nie nadajemy każdej rzeczy właściwej 

nazwy? Tam, gdzie jest nienawiść, tam używamy określenia „nieprzyjaźń”, a określenia 

„pokój” tam tylko, gdzie panuje miłość...  

Czytamy w Ewangelii: „Jeśli tedy poniesiesz dar swój do ołtarza, a tam wspomnisz, 

że brat twój ma coś przeciw tobie, zostawże dar twój przed ołtarzem, a idź pojednać 

się pierwej z bratem twoim. A potem przyjdziesz i złożysz dar twój” (Mt 5, 23n).  

Jeśli nie możemy darów naszych ofiarować bez pokoju, to o ileż bardziej przyjmować 

Ciało Chrystusowe! Z jakimże sumieniem przystąpię do Eucharystii Chrystusowej                         

i odpowiem „Amen”, gdybym wątpił o miłości Tego, który ją podaje?  

 

 

 



  Niedziela Zesłania Ducha  Świętego 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 
 

       

       A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

 "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane".  (J 20,21-23). 
 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

  Kościół Święty jako całość i każdy chrześcijanin z osobna są wezwani, powołani 

przez Pana Jezusa, do kontynuacji Jego działa zbawienia.  

Wzorem w pełnieniu tej misji jest relacja Jezusa z Ojcem. Tak jak On pełnił wolę Ojca, 

tak Kościół i poszczególni chrześcijanie mają pełnić Jego wolę. To powołanie do 

kontynuacji misji Jezusa jest też moim powołaniem, zadaniem. Przyjąłem je wraz                       

z obmyciem wodą chrztu św. Nie powinienem się więc temu dziwić  czy też twierdzić, że 

to mnie nie obchodzi, nie interesuje, że to sprawa dla misjonarzy czy osób duchownych. 

Muszę pamiętać, że z tego zadania nikt nie został zwolniony. Ja też nie. Nie muszę jednak 

wstępować do seminarium czy zakonu, jechać na misję. Powinienem dawać świadectwo 

tam, gdzie żyję, uczę się, pracuję czy odpoczywam. 

 

W misji wobec świata ja i Kościół święty nie jesteśmy sami.  
 

Umacnia nas Duch Święty, prowadzi, dodaje odwagi, pozwala wrócić na plac boju po 

doświadczeniu porażki. W szczególny sposób Jego dar mądrości pomaga                                   

w rozeznawaniu zła, w jego przezwyciężaniu. Jednak i On jest niejako bezradny wobec 

człowieka o zatwardziałym sercu, który chce zatrzymać zło dla siebie, z uporem 

odmawiając powierzenia go Bożemu miłosierdziu. 
 

Trzeba być czujnym, aby nie stać się takim człowiekiem. Swoją ciemną stronę życia 

należy systematycznie powierzać mocy Bożej miłości, którą reprezentuje Kościół święty. 



Jakże trzeba sobie cenić to wyznanie Kościoła, kiedy kapłan w sakramencie 

pojednania wypowiada nad penitentem słowa: "I ja odpuszczam ci grzechy ..." Dzięki 

temu wyznaniu uwolniony od grzechów penitent może znowu czuć się naczyniem 

Bożego pokoju. 

 

Poproszę, aby Duch Święty napełnił cały Kościół i moje serce mocą swej Obecności. 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Gdy im oddech odbierasz, marnieją, 

i powracają do swego prochu, 

Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha, 

I odnawiasz oblicze ziemi (Ps 104, 29-30). 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Niech zstąpi Duch Twój                                 

i odnowi ziemię! 
 

 

 

 



Trwająca Pięćdziesiątnica  

Abp Grzegorz Ryś - "Moc WIARY". 

 

Niewielkim echem odbiły się w polskim Kościele rzymskie obchody Złotego 

Jubileuszu Odnowy
1
 - a szkoda. 

Teksty tam wygłoszone - przez papieża, przez o. Raniera Cantalamessę czy ks. Petera 

Hockena - miały w sobie niewiele z prostego przypominania minionego półwiecza, za to 

bardzo wiele z rozeznania tego, co od tamtego czasu aż do chwili obecnej czyni w 

Kościele Duch Święty. 

Uświadamia On najpierw Kościołowi, że to On jest w nim Suwerenem. Ma więc także 

"prawo" zaskakiwać swoim działaniem - przekraczając utarte drogi i schematy, 

instytucje i rytuały, prowokując i  wytrącając z równowagi ("świętego spokoju"?). 

Przywoływane były dwa teksty z Dziejów Apostolskich. 

 

Pierwszy to opis samej Pięćdziesiątnicy (Dz 2) - moment, w którym Duch otworzył 

drzwi Wieczernika. 

(1) Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 

miejscu. (2) Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 

dom, w którym przebywali. (3) Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym 

z nich spoczął jeden. (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.(...) 

(36) Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście 

ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (37) Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż 

mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. (38) Nawróćcie się - powiedział do 

nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów 

waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. 

Nie uczynił tego wcale przy pomocy wichru i ognia, lecz ... dokonując radykalnego 

nawrócenia apostołów. Kiedy wchodzili do owej "sali na górze" niespełna dwa miesiące 

wcześniej, byli ciągle jeszcze ludźmi skoncentrowanymi na sobie - kłócili się o to, gdzie 

który ma siedzieć i kto z nich jest najważniejszy. 

Kiedy - doświadczając mocy Ducha - otwierają drzwi w Pięćdziesiątnicę, czynią to 

jedynie po to, by w tych językach, w jakich On pozwala im mówić, wychwalać wielkie 

dzieła Boga.  

                                                           
1
 31 maja - 4 czerwca 2017 roku 



Już nie zabiegają o swoją chwałę. Liczy się tylko Bóg. Jego chwała. Jego moc                       

i miłość. Duch dokonał w ich życiu prawdziwie 'kopernikańskiego przewrotu"               

(o. Cantalamessa). 

Kiedy zależy nam na chwale Boga - wychodzimy, by ewangelizować, otwieramy 

drzwi, które kazała nam wcześniej zaryglować od środka nieuporządkowana troska o 

samych siebie. Bez mocy Ducha nigdy byśmy ich nie otworzyli. 

Drugi moment to 10 i 11 rozdział Dziejów Apostolskich. 

Piotr, poddając się natchnieniom Ducha Świętego, udaje się do Cezarei Nadmorskiej 

na zaproszenie setnika Korneliusza. Spotkanie jest nieoczywiste: żaden nie wie , co ma 

się wydarzyć. Wiedzą tylko, że to Duch zaaranżował to spotkanie. Stoją więc przed 

sobą: galilejski Żyd i oficer okupującej jego ojczyznę armii, wierny uczeń Mojżesza                 

i Chrystusa oraz poganin (już samo wejście do jego domu powoduje zaciągnięcie 

nieczystości). 

Piotr zaczyna głosić Kerygmat. A wtedy Duch Święty zstępuje na Korneliusza                       

i wszystkich jego domowników. Piotr i towarzyszący mu bracia są zaskoczeni.  

"Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak 

my?" - mówi Piotr w heroicznym posłuszeństwie Bogu (Dz 10,47). 

To dopiero było otwarcie drzwi. Tym razem nie na zewnątrz, lecz do środka Kościoła. 

Po to, by wpuścić do wnętrza "obcych". 

Kiedy Piotr wróci do Jerozolimy, zostanie napomniany przez współbraci. Nie - nie za 

to, że ochrzcił poganina i wroga, ale że wszedł do "domu nieobrzezanego" i jadł z nim 

... Tak. Z pewnością również i to otwarcie drzwi nigdy by się nie dokonało bez 

suwerennego działania Ducha. 

 Kto zresztą wie, które z owych otwarć było trudniejsze? 

Niełatwo otworzyć drzwi, by wyjść na zewnątrz - do ludzi, których uważamy za 

wrogów czy przeciwników. Ale otworzyć je po to, by "obcych" zaprosić do środka? To 

dopiero uruchamia lęki i podejrzenia! Czy nie stracimy własnej tożsamości?  Już nic nie 

będzie odtąd takie samo ... 

Franciszek opisuje misję Kościoła trzema słowami: 

"wyjść - włączyć - ucieszyć się". 

"Wyjść" - to pierwsze otwarcie drzwi - na zewnątrz. Po co? Nie po to, by osądzać, 

potępić, wykluczyć. Wyjść, by zaprosić do środka, a więc "włączyć" - to drugie 

otwarcie drzwi.  

I ucieszyć się suwerenną twórczością Ducha.  



Homilia Jana Pawła II w Warszawie na pl. Zwycięstwa                  

w dniu 2 czerwca 1979 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Umiłowani Rodacy, Drodzy Bracia i Siostry, Uczestnicy eucharystycznej Ofiary, która sprawuje 

się dziś w Warszawie na placu Zwycięstwa, 

 
 

1. Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla Opatrzności, która pozwala mi 

dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu.  

 

      Pragnął - wiemy, że bardzo gorąco pragnął - stanąć na ziemi polskiej, przede wszystkim na 

Jasnej Górze, zmarły niedawno papież Paweł VI. Pierwszy po wielu stuleciach papież-pielgrzym.  

Do końca życia nosił to pragnienie w swoim sercu i z nim zszedł do grobu. I oto czujemy, że 

pragnienie to było tak potężne i tak głęboko uzasadnione, że przerosło ramy jednego pontyfikatu i - 

w sposób po ludzku trudny do przewidzenia - realizuje się dzisiaj.  

Dziękujemy więc Bożej Opatrzności za to, że dała Pawłowi VI tak potężne pragnienie. 

Dziękujemy za cały ten styl papieża-pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z Soborem Watykańskim 

II.  

Gdy bowiem Kościół cały uświadomił sobie na nowo, iż jest Ludem Bożym - Ludem, który 

uczestniczy w posłannictwie Chrystusa, Ludem, który z tym posłannictwem idzie przez dzieje, 

który "pielgrzymuje", papież nie mógł dłużej pozostać "więźniem Watykanu". Musiał stać się na 

nowo Piotrem pielgrzymującym, tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przywędrował poprzez 

Antiochię do Rzymu, aby tam dać świadectwo Chrystusowi i przypieczętować je swoją krwią.  



 

 

Dzisiaj dane mi jest wypełnić to pragnienie zmarłego papieża Pawła VI wśród was, umiłowani 

synowie i córki mojej Ojczyzny. Kiedy bowiem - z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności po 

śmierci Pawła VI i po kilkutygodniowym zaledwie pontyfikacie mojego bezpośredniego 

poprzednika Jana Pawła I - zostałem głosami kardynałów wezwany ze stolicy św. Stanisława w 

Krakowie na stolicę św. Piotra w Rzymie, zrozumiałem natychmiast, że moim szczególnym 

zadaniem jest spełnienie tego pragnienia, którego Paweł VI nie mógł dopełnić na milenium chrztu 

Polski.  

 

      Jako więc wasz rodak, syn polskiej ziemi, a zarazem jako papież-pielgrzym witam was 

wszystkich! Witam najdostojniejszego Prymasa Polski. Witam wszystkich obecnych tutaj 

arcybiskupów, biskupów, pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie. Pozwólcie, że pośród naszych 

gości powitam w sposób szczególny kardynała-arcybiskupa Santo Domingo. To tam wypadało mi 

skierować pierwsze kroki papieskiego pielgrzymowania w miesiącu styczniu. Tam po raz pierwszy 

ucałowałem ziemię, na której stanęła kiedyś stopa Krzysztofa Kolumba, po której przeszły stopy 

tylu głosicieli Ewangelii, a wśród nich także i naszych rodaków i polskich żołnierzy. Dzisiaj, 

wspólnie z wami, tego świadka mojej pierwszej papieskiej podróży witam w Warszawie. 

 

Czyż moja pielgrzymka do Ojczyzny w roku, w którym Kościół w Polsce obchodzi 

dziewięćsetną rocznicę śmierci św. Stanisława, nie jest zarazem jakimś szczególnym znakiem 

naszego polskiego pielgrzymowania poprzez dzieje Kościoła - nie tylko po szlakach naszej 

Ojczyzny, ale zarazem Europy i świata?  

 

      Odsuwam tutaj na bok moją własną osobę - niemniej muszę wraz z wami wszystkimi stawiać 

sobie pytanie o motyw, dla którego właśnie w roku 1978 (po tylu stuleciach ustalonej w tej 

dziedzinie tradycji) został na rzymską stolicę św. Piotra wezwany syn polskiego narodu, polskiej 

ziemi. Od Piotra, jak i od wszystkich apostołów Chrystus żądał, aby byli Jego "świadkami w 

Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).  

 

      Czyż przeto nawiązując do tych Chrystusowych słów, nie wolno nam wnosić zarazem, że 

Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa? Że właśnie 

stąd - z Warszawy, a także z Gniezna, z Jasnej Góry, z Krakowa, z całego tego historycznego 

szlaku, który tyle razy nawiedzałem w swoim życiu i który w tych dniach znów będę miał szczęście 

nawiedzić, że właśnie stąd ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem trzeba głosić 

Chrystusa?  

 

       Że właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku, trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego Krzyża 

i Jego Zmartwychwstania? Ale, umiłowani rodacy - jeśli przyjąć to wszystko, co w tej chwili 

ośmieliłem się wypowiedzieć - jakżeż ogromne z tego rodzą się zadania i zobowiązania! Czy do 

nich naprawdę dorastamy? 

  



2. Dane mi jest dzisiaj, na pierwszym etapie mojej papieskiej pielgrzymki do Polski, sprawować 

Najświętszą Ofiarę w Warszawie, na placu Zwycięstwa. Liturgia sobotniego wieczoru, w 

przeddzień Zesłania Ducha Świętego przenosi nas do wieczernika w Jerozolimie, w którym 

nazajutrz apostołowie - zgromadzeni wokół Maryi, Matki Chrystusa - mają otrzymać Ducha 

Świętego. Otrzymają Ducha, którego Chrystus im wyjednał przez krzyż, aby w mocy tego Ducha 

mogli wypełnić Jego polecenie.  

 

        "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28,19-20).                  

W takich słowach Chrystus Pan przed swym odejściem ze świata przekazał apostołom swe ostatnie 

polecenie, swój "mandat misyjny".  

I dodał: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28,20).  

 

      Dobrze się stało, że moja pielgrzymka do Polski, związana z dziewięćsetną rocznicą 

męczeńskiej śmierci św. Stanisława, wypadła w okresie Zesłania Ducha Świętego oraz uroczystości 

Trójcy Przenajświętszej. W taki bowiem sposób mogę, dopełniając jakby pośmiertnie pragnienia 

Pawła VI, przeżyć raz jeszcze tysiąclecie chrztu na ziemi polskiej i wpisać tegoroczny 

Stanisławowy jubileusz w to tysiąclecie, z którego wzięły początek całe dzieje narodu i Kościoła.  

 

      Właśnie uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz Trójcy Przenajświętszej szczególnie nas 

przybliża do tego początku.  

W apostołach, którzy otrzymują Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt, są już niejako 

duchowo obecni wszyscy ich następcy, wszyscy biskupi, również ci, którym od tysiąca lat wypadło 

głosić Ewangelię na ziemi polskiej. Również ten Stanisław ze Szczepanowa, który swoje 

posłannictwo na stolicy krakowskiej okupił krwią przed dziewięcioma wiekami.  

 

I są w tych apostołach i wokół nich - w dniu Zesłania Ducha Świętego - zgromadzeni nie tylko 

przedstawiciele tych ludów i języków, które wymienia księga Dziejów Apostolskich. Są wokół nich 

już wówczas zgromadzone różne ludy i narody, które przyjdą do Kościoła poprzez światło 

Ewangelii i moc Ducha Świętego w różnych epokach, w różnych stuleciach.  

Dzień Zielonych Świąt jest dniem narodzin wiary i Kościoła również na naszej polskiej ziemi. 

Jest to początek przepowiadania wielkich spraw Bożych również w naszym polskim języku. Jest to 

początek chrześcijaństwa również w życiu naszego narodu: w jego dziejach, w jego kulturze, w 

jego doświadczeniach.  

 

     Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej 

rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez 

Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może 

zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie                                       

i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.  

 

I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi.  



Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, 

którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim 

dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się 

dziejami zbawienia.  

 

      Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i 

człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej 

najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i 

człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez 

Chrystusa.  

"Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus" (Piotr Skarga, 

Kazania sejmowe). Trzeba iść po śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni pokoleń był 

Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go 

wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem.                 

Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się. 

  

3. Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym 

narodzie - to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest 

jego naród.  

Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej 

chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka.  

Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego - tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, 

która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas - bez Chrystusa.  

Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze 

nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który 

miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną - bez Chrystusa.  

Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała 

się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone 

potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi 

gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim 

Przedmieściu.  

Nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do Maksymiliana Kolbe w 

Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, 

któremu na imię Jezus Chrystus.  

 

      Tysiąclecie chrztu Polski, którego szczególnie dojrzałym owocem jest św. Stanisław - 

tysiąclecie Chrystusa w naszym wczoraj i dzisiaj - jest głównym motywem mojej pielgrzymki, 

mojej dziękczynnej modlitwy wspólnie z wami wszystkimi, drodzy rodacy, których Jezus Chrystus 

nie przestaje uczyć wielkiej sprawy człowieka.  



Z wami, dla których Chrystus nie przestaje być wciąż otwartą księgą nauki o człowieku, o jego 

godności i jego prawach. A zarazem nauki o godności i prawach narodu.  

 

     Księże Prymasie! Pragnę tę Najświętszą Ofiarę wspólnie z braćmi biskupami i kapłanami złożyć 

we wszystkich intencjach, które Wasza Eminencja wymienił na początku.  

 

     W dniu dzisiejszym na tym placu Zwycięstwa w stolicy Polski proszę wielką modlitwą 

Eucharystii wspólnie z wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na 

przyszłość. Na nasze polskie jutro. 

  

4. Stoimy tutaj w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza.  

W dziejach Polski - dawnych i współczesnych - grób ten znajduje szczególne pokrycie. 

Szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz.  

Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy 

sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie?  

Na ilu to polach walk świadczył oprawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa 

narodu, ginąc "za wolność naszą i waszą"? "Gdzie są ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma! Ty wiesz 

najlepiej - i Bóg wie na niebie!" (Artur Oppman, Pacierz za zmarłych).  

 

      Dzieje Ojczyzny napisane przez Grób jednego Nieznanego Żołnierza. Przyklęknąłem przy tym 

grobie, wspólnie z Księdzem Prymasem, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które - padając w ziemię 

i obumierając w niej - przynosi owoc.  

 Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczeńska w 

obozach i więzieniach.  

 Czy to będzie ziarno ciężkiej, codziennej pracy w pocie czoła na roli, przy warsztacie, w 

kopalni, w hutach i fabrykach.  

 Czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytutach, bibliotekach, na 

warsztatach narodowej kultury.  

 Czy to będzie ziarno samego cierpienia na łożach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach, 

po domach: "wszystko, co Polskę stanowi". 

 Skąd przychodzą te słowa? Księże Prymasie, tak głosi Akt milenijny, złożony przez ciebie i 

Episkopat Polski na Jasnej Górze: "wszystko, co Polskę stanowi".  

To wszystko w rękach Bogarodzicy - pod krzyżem na Kalwarii i w wieczerniku Zielonych 

Świąt.  

      To wszystko: dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat - i 

w tym pokoleniu, i w przyszłych - choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten 

żołnierz, przy którego grobie stoimy...  

      To wszystko: i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki 

tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta.  

 



To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną 

Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa.  

 

 

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież,                          

wołam z całej głębi tego tysiąclecia,                                                                                

wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:  

 

 

Niech zstąpi Duch Twój!  

Niech zstąpi Duch Twój!  

I odnowi oblicze ziemi.  

Tej Ziemi!  

 

Amen. 
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