WSKAZANIA DLA POLSKI, DLA POLAKÓW

1979.06.2 – Warszawa - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa
...W dniu dzisiejszym na tym placu Zwycięstwa w stolicy
Polski proszę wielką modlitwą Eucharystii wspólnie zwami,
aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na
przyszłość. Na nasze polskie jutro...
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.
1979-06-10 – Kraków - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach
I dlatego — zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu
na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką zaszczepia w nas
Chrystus na chrzcie świętym,
— abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
— abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
— abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej
mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
— abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
— abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,
— abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez
Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o (…)

1983-06-17 Warszawa - Homilia z Mszy na Stadionie Dziesięciolecia
Pragnę stanąć przed Bogarodzicą i przed Jej Boskim
Synem, Jezusem Chrystusem, który jest „Ojcem przyszłego
wieku” i który zarazem jest „wczoraj” i „dzisiaj”. W
szczególności: „wczoraj i dzisiaj” tych pokoleń, które
przechodziły i przechodzą przez naszą ojczystą ziemię. Pragnę
zabrać tam wszystkie cierpienia mojego narodu, a zarazem tę
wolę zwycięstwa, która nie opuszcza go pośród wszystkich
dziejowych klęsk i doświadczeń.
I pragnę powiedzieć:
„Weź w opiekę Naród cały,
który żyje dla Twej chwały.
Niech rozwija się wspaniały —
Maryjo!”
Amen.
1983-06-23 Kraków - Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach
Pragnę i życzę mojej Ojczyźnie, by w tę polską pracę wprowadzona była cała ewangelia
pracy, zarówno ta, która zabezpiecza człowieka, i jego godność i prawa, jak i ta, która
zobowiązuje, która jest sprawą sumienia i poczucia odpowiedzialności. Prawa bowiem i
obowiązki są ściśle ze sobą powiązane...
Życzę, by w tę pracę wpisany był cały właściwy tej dziedzinie życia ludzkiego ład moralny,
by wszyscy mogli, w pełni wewnętrznego pokoju, przy zabezpieczeniu praw i poszanowaniu
godności człowieka i jego pracy, we wzajemnym zaufaniu odnajdywać i zgłębiać sens tego
podstawowego powołania człowieka, jakim jest właśnie praca ludzka. Sens, który jest z kolei
najgłębszym i skutecznym motywem mobilizującym człowieka od wewnątrz.
1987-06-12 Gdańsk – Westerplatte - Homilia skierowana do młodzieży na Westerplatte
Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć.
To jest nasza Ojczyzna — to jest nasze „być” i nasze
„mieć”. I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby
przyszłość tego naszego „być” i „mieć” zależała od nas.
Każde pokolenie Polaków, zwłaszcza na przestrzeni
ostatnich dwustu lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie,
stawało przed tym samym problemem, można go nazwać
problemem pracy nad sobą, i — trzeba powiedzieć — jeżeli
nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało
od odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów. Dla
chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna.
Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia,
począwszy od tego patriarchy, którego nazywa św. Paweł
„ojcem naszej wiary”: uwierzył wbrew nadziei; to nas
wyróżnia poprzez Bogarodzicę, o której Elżbieta przy
nawiedzeniu powiedziała: „Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła”, po ludzku (…)

1987-06-10 Tarnów - Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny
Ziemia ta przyjęła w siebie ewangeliczne orędzie ośmiu błogosławieństw jako światło
Bożego przeznaczenia człowieka. Jako światło tego dziedzictwa, które jest naszym udziałem w
Jezusie Chrystusie.
„Błogosławieni ubodzy w duchu... błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości...
błogosławieni miłosierni... czystego serca... ci, którzy czynią pokój... ci, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni miłosierdzia dostąpią... oni Boga oglądać
będą... oni będą nazwani synami Bożymi... do nich należy królestwo niebieskie” (por. Mt 5,310).
„Królewski szczep Piastowy” (Maria Konopnicka, Rota): synowie i córki tego szczepu, tu
od Wisły do Karpat, trwajcie przy tym dziedzictwie! Do Was należy królestwo niebieskie!
Trwajcie, jak trwały pokolenia.
1987-06-12 Gdańsk - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla świata pracy
„Jeden drugiego brzemiona noście” — to zwięzłe zdanie
Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej
solidarności. Solidarność — to znaczy: jeden i drugi, a skoro
brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc
nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I
nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez
pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od
solidarności...
Drodzy bracia i siostry, ludzie pracy, środowiska pracy na
całym świecie, dziękuję wam, żeście podjęli tę trudną „pracę
nad pracą”, żeście podjęli tę szlachetną walkę, zmaganie się o
godność ludzkiej pracy. Kościół dziękuje wam za to, żeście ją
podjęli w obliczu Chrystusa i Jego Matki.
Dziwiono się w różnych miejscach, że tak może być. Że
istnieje więź pomiędzy światem pracy a Krzyżem Chrystusa,
że istnieje więź pomiędzy pracą ludzką a Mszą świętą: Ofiarą
Chrystusa. Zdziwienie, ale także podziw i szacunek budził widok robotników polskich
spowiadających się i przystępujących do Komunii św. na terenie zakładu pracy. Różni się
dziwili. A może nie tylko... może równocześnie odkrywali... Odkrywali zapomniany wymiar
całej „kwestii społecznej”. I w ogóle: ludzkiej egzystencji. Praca i Chrystus? Praca i
Eucharystia? a jednak tak tutaj było! i słusznie.
1987-06-10 – Kraków - Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa w
Krakowie
Myśmy kiedyś w przeszłości, my Polacy, nasi praojcowie, zawinili, zawinili wobec
wolności. Nazywaliśmy to „złotą wolnością”, a okazała się zmurszałą! Ale na pewno to
pokolenie, które już przeszło, które ma za sobą wiek dziewiętnasty i weszło w wiek dwudziesty,
które przeżyło początek niepodległości nowej, pokolenie przy końcu tego stulecia musi sobie na
nowo stawiać sprawę wolności. I to jest zadanie, przed którym się nikt nie może cofnąć.

Wszyscy są do tego zobowiązani przez sam fakt, że należą do tej wspólnoty, do tego
narodu. I jest tutaj potrzebny bardzo aktywny udział Kościoła, bo Kościół ma w tej dziedzinie
szczególne doświadczenie. Ma szczególną świadomość tego, co to jest wolność.
Wolność jest darem Bożym. To się nawet nie redukuje do jakichś ludzkich ustaleń.
Człowiek może ustalać tylko w obrębie tego, co (...)
1987-06-10 – Kraków - Słowo do młodzieży przed siedzibą arcybiskupa w Krakowie
Tak więc jesteście jeszcze jednym pokoleniem Polaków, które znowu stawia sobie sprawę
wolności. I ja myślę, że to jest dobrze. Nawet kiedyś o tym napisałem.
Napisałem mianowicie takie zdanie, że wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo
niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. Wolność jest właściwością
człowieka, Bóg go stworzył wolnym. Stworzył go wolnym, dał mu wolną wolę bez względu na
konsekwencje. Człowiek źle użył wolności, którą Bóg mu dał, ale Bóg stworzył go wolnym i
absolutnie nie wycofa się z tego. Zapłacił za swój dar, zapłacił sam za swój dar. To, czym my
teraz żyjemy przez Kongres Eucharystyczny, Eucharystia, wciąż nam przecież o tym
przypomina, jak Bóg zapłacił za s (...)
Myślę, że Kongres Eucharystyczny to jest także jakieś wyzwanie, które stawia sobie
Kościół w Polsce, ażeby ten problem wolności — co to znaczy, że my jesteśmy wolni, jak my
mamy być wolni, jak my chcemy i jak my mamy być wolni — postawiło sobie to pokolenie i
wszyscy, którzy do niego należą i są zobowiązani w tym uczestniczyć. Nikt się nie może z tego
wyłączać! Nie może powiedzieć, ja już mam na to receptę, ja już panuję nad sytuacją. To nie
rozwiązuje jeszcze sprawy, ponieważ wspólnota, jaką jest naród, składa się z ludzi i każdy z
nich ma swoją świadomość wolności i każdy z nich musi swoją świadomość wolności podjąć, i
każdy z nich tę swoją świadomość wolności musi określić zarówno od strony tego, co ma, jak
też i od strony tego, co mu jest zadane. W każdym razie inaczej nie może być zdrowego
społeczeństwa. Nie może być zdrowego społeczeństwa, jeżeli w nim sprawa wolności, w (...)
1987-06-14 – Warszawa - Przemówienie pożegnalne na lotnisku Okęcie, 4
Powiedziałem kiedyś, że Polska jest ojczyzną trudnego wyzwania. To wyzwanie składa się
na bieg naszej historii. Ono też określa szczególne miejsce Polski w wielkiej rodzinie narodów
na kontynencie europejskim oraz na całym globie.
Jeśli miałbym w tym miejscu posłużyć się zwrotem Soboru Watykańskiego II, to
powiedziałbym, że — wraz z wszystkimi narodami — Ojczyzna nasza musi zabiegać o to, aby
życie ludzkie w Polsce stawało się coraz bardziej ludzkie, coraz bardziej godne człowieka.
Każdego człowieka, który żyje na tej ziemi; i wszystkich w wielkiej wspólnocie narodu i
społeczeństwa.
1991-06-09 Warszawa - Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański
"Oto Matka twoja". Z wysokości krzyża wypowiedziałeś te słowa, Chryste, Synu Boży, do
każdego z nas, do wszystkich Polek i Polaków w ciągu tylu pokoleń. Do nas współczesnych
również. Oto Matka...
Wiemy, że jesteś, Matko. Nie przestajesz być z nami, pomimo naszych słabości i grzechów,
pomimo straszliwych nieraz win. Pomóż nam odbudować polską rodzinę jako święte

sakramentalne przymierze osób, jako ostoję pokoleń. Niech ta rodzina będzie prawdziwym
środowiskiem miłości i życia. Prawdziwym, odpowiedzialnym. Niech będzie pierwszą szkołą
wielkiego przykazania miłości - tej miłości, która "cierpliwa jest, łaskawa jest", która "nie szuka
swego, nie pamięta złego", która "współweseli się z prawdą" - miłości, która "wszystko
przetrzyma" (1 Kor 13,4-7).
Pomóż nam odbudować polską rodzinę. Poprzez rodziny przebiega przyszłość człowieka (...)
1991-06-03 Kielce-Masłów (lotnisko) - Homilia w czasie mszy św. odprawionej na lotnisku w
Masłowie
"Oto matka moja i moi bracia".
Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja
matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie
podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą
mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo
niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
"Oto matka moja i moi bracia".
Tak. Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona
jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca - właśnie jako Matka Syna Bożego.
Niech zatem przez Jej macierzyńską obecność odnowi się pośród nas świadomość Boskiego
ojcostwa. Niech się odrodzi pokolenie braci i sióstr Syna Bożego - Syna Maryi."
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie" (śpiew przed
Ewangelią). Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie
macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi. Imię
jego: kościół domowy.
1995-05-22 – Skoczów - Homilia w czasie Mszy św. na wzgórzu „Kaplicówka”
Drodzy Bracia i Siostry!
Na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad
tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, która wpisuje
się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest
naród. W okresach najcięższych dziejowych prób naród
szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z
dziejowych klęsk właśnie w nim — w Chrystusowym
Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i
mądrością Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?!
Przychodzą mi na pamięć słowa, które wypowiedziałem
na Błoniach krakowskich w czasie 1 pielgrzymki do
Ojczyzny, w 1979. Upłynęło od tego momentu szesnaście
lat, a aktualność tamtych słów ciągle rośnie. Mówiłem:
„Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł
w dzieje człowieka? Oczywiście, że można.Człowiek jest
wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie (...)

1995-05-22 – Skoczów - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka”
Drodzy Bracia i Siostry — drodzy Rodacy!
Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi
problemami społecznymi, gospodarczymi, także
politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale.
Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje
sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia
każdego człowieka i każdego społeczeństwa.
Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi
sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede
wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i
jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i
wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać
je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło,
w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj!”. Być człowiekiem sumienia, to znaczy
wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle
na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie
królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych
rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej Ojczyźnie; to znaczy także
podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne,
nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden
drugiego brzemiona noście”. Powiedziałem te słowa w Gdańsku podczas odwiedzin w 1987 r.
na Zaspie...
Na tym wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się przyszły kształt Rzeczypospolitej,
papież — wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża
na nowo z wiarą i miłością przyjęli. Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i
dojrzały wybrali, tak jak wybrał go kiedyś św. Jan Sarkander i tylu innych świętych i
męczenników. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej
z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie go!
Mówi bowiem Apostoł: „Przechowujemy (...) ten skarb w naczyniach glinianych”.
Chrystus czeka na naszą odpowiedź...
1997-06-08 – Kraków - Homilia podczas kanonizacji bł. Jadwigi Królowej
«Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» — tak pisze apostoł (1 J 3, 18).
Bracia i siostry! Uczmy się w szkole św. Jadwigi Królowej, jak wypełniać to przykazanie
miłości. Zastanawiajmy się nad «polską prawdą». Rozważajmy, czy jest szanowana w naszych
domach, w środkach społecznego przekazu, urzędach publicznych, parafiach. Czy nie wymyka
się niekiedy ukradkiem pod naporem okoliczności? Czy nie jest wykrzywiana, upraszczana?
Czy zawsze jest w służbie miłości?
Zastanawiajmy się nad «polskim czynem». Rozważajmy, czy jest podejmowany roztropnie.
Czy jest systematyczny, wytrwały? Czy jest odważny i wielkoduszny? Czy jednoczy, czy też
dzieli ludzi? Czy nie uderza w kogoś nienawiścią albo pogardą? A może tego czynu miłości,
polskiego, chrześcijańskiego czynu jest zbyt mało? (por. St. Wyspiański, Wesele).

6 czerwca 1997 Zakopane - Homilia podczas beatyfikacji sióstr Bernardyny Marii Jabłońskiej
i Marii Karłowskiej
«Będą patrzeć na Tego, którego przebili» — te słowa
kierują nasz wzrok ku krzyżowi świętemu, ku drzewu
krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. «Nauka
bowiem krzyża — jak pisze św. Paweł — która jest
głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą» (por. 1 Kor
1, 18). Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. I kiedy
kończył się wiek XIX, a rozpoczynał współczesny,
ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten
krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym
świadkiem naszych czasów. Rzec można, iż ten
jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i
Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska.
Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi
ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w sposób
szczególny na Giewoncie. I tak się też stało. Wasze miasto
rozłożyło się u stóp krzyża, żyje i rozwija się w jego
zasięgu. I Zakopane, i Podhale. Mówią o tym również
przydrożne kapliczki pięknie rzeźbione, z troską
pielęgnowane. Chrystus towarzyszy wam w codziennej pracy i na szlakach górskich wędrówek.
Mówią o tym kościoły waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryjące w sobie całą tajemnicę
ludzkiej wiary i pobożności, a także te nowe, niedawno powstałe dzięki waszej ofiarności, jak
chociażby parafialny kościół Świętego Krzyża.
1997-06-04 – Częstochowa - Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu
Dziś przychodzę do Ciebie, o Matko, aby zachęcić
moich braci i siostry do wytrwania przy Chrystusie i Jego
Kościele, aby zachęcić ich do mądrego zagospodarowania
odzyskanej wolności, w duchu tego, co najpiękniejsze w
naszej chrześcijańskiej tradycji.
Królowo Polski, wspominając z wdzięcznością Twą
macierzyńską opiekę, zawierzam Ci moją Ojczyznę,
dokonujące się w niej przemiany społeczne, ekonomiczne i
polityczne. Niech pragnienie dobra wspólnego
przezwycięża egoizm i podziały. Niech wszyscy
spełniający posługę władzy, widząc w Tobie pokorną
Służebnicę Pana, uczą się służyć i rozpoznawać potrzeby
rodaków, jak Ty to uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, tak aby
Polska mogła stać się królestwem miłości, prawdy,
sprawiedliwości i pokoju. Aby wielbione w niej było Imię
Twego Syna.
1997-06-10 Kraków - Przemówienie pożegnalne na lotnisku Balice
Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości.
Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe

wyzwania, wrażliwa na «znaki czasu». Wyraża się ona także w trosce o rozwój rodzimej
kultury, w której wątek chrześcijański obecny był od samego początku.
Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi
między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami
świata współczesnego, między wiarą a kulturą, między Ewangelią a życiem.
Życzę moim rodakom i życzę Polsce, aby właśnie w ten sposób umiała być wierna sobie i
tym korzeniom, z których wyrosła. Polska wierna swym korzeniom. Europa wierna swym
korzeniom.
1999-06-05 Sopot - Homilia podczas Mszy Świętej w Sopocie
Wiele się na polskiej ziemi zmieniło i zmienia. Mijają stulecia, a Polska rośnie wśród
zmiennych kolei losów, jak ten wielki dziejowy dąb, ze swoich zdrowych korzeni. Dziękujmy
Bożej Opatrzności za to, że milenijny proces tego wzrastania ubłogosławiła obecnością
świętego Wojciecha i jego śmiercią męczeńską nad Bałtykiem. To jest wielkie dziedzictwo, z
którym idziemy w przyszłość.
Niech za sprawą Wojciecha i wszystkich polskich Patronów zgromadzonych wokół
Bogarodzicy, owoce odkupienia trwają i utrwalają się wśród tych pokoleń, które idą. Niech
ludzie trzeciego tysiąclecia podejmą misję przekazaną kiedyś, przed tysiącem lat, przez
świętego Wojciecha i niech ją z kolei przekazują coraz to nowym pokoleniom.
Oto ziarno pszeniczne, które padło w ziemię, w tę ziemię i przyniosło owoc stokrotny.
Amen.
1999-06-11 Warszawa - Przemówienie w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej
Dzieląc radość z pozytywnych przemian dokonujących się w Polsce na naszych oczach,
winniśmy sobie również uświadomić, że w wolnym społeczeństwie muszą istnieć wartości
zabezpieczające najwyższe dobro całego człowieka.
Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i
sprawiedliwego. Chciałbym życzyć polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w
życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną
troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi
istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie
ubogiego i słabego.
1999-06-11 Warszawa - Orędzie do Konferencji Episkopatu Polski
U progu trzeciego tysiąclecia stają przed Kościołem w Polsce nowe historyczne wyzwania.
W dwudziesty pierwszy wiek Polska wchodzi jako kraj wolny i suwerenny. Wolność ta, jeżeli
nie ma zostać zmarnowana, wymaga ludzi świadomych nie tylko swoich praw, ale i
obowiązków: ofiarnych, ożywionych miłością Ojczyzny i duchem służby, którzy solidarnie
pragną budować dobro wspólne i zagospodarować wszystkie przestrzenie wolności w wymiarze
osobistym, rodzinnym, i społecznym.
Wolność wymaga też - jak to już nieraz podkreślałem - ustawicznego odniesienia do prawdy
Ewangelii oraz do trwałych i wypróbowanych norm moralnych, które pozwalają odróżnić dobro
od zła. Jest to szczególnie ważne właśnie dzisiaj, w dobie reform, jakie Polska przeżywa.

1999-06-13 Warszawa Praga - Liturgii Słowa, katedra św. Floriana
Dlatego Kościół tak wielką wagę przywiązuje do
uczestniczenia w Eucharystii, zwłaszcza w dzień Pański, to
jest w niedzielę, w którym obchodzimy pamiątkę
zmartwychwstania Chrystusa.
W Kościele w Polsce zawsze żywa była cześć dla
Eucharystii i wielkie przywiązanie wiernych do
niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej.
Na progu trzeciego tysiąclecia proszę wszystkich moich
Rodaków: zachowajcie tę dobrą tradycję. Szanujcie Boże
przykazanie o świętowaniu dnia Pańskiego.
Niech ten dzień będzie naprawdę pierwszym ze
wszystkich dni i pierwszym ze wszystkich świąt. Dawajcie
wyraz waszej miłości do Chrystusa i do braci, biorąc udział
w niedzielnej Uczcie Nowego Przymierza — w Eucharystii.

1999-06-14 Łowicz - Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Łowiczu
Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby
stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje
duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej.
Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi.
Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać
się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i
pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na
dobro wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego
pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można
bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i k (…)
1999-06-14 Sosnowiec - Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z wiernymi w Sosnowcu
Dziejowa pielgrzymka każdego narodu pozostawia po sobie owoce ludzkiej pracy. Na
początku dziejów Bóg powierzył ludziom ziemię, aby uczynili ją sobie poddaną (por. Rdz 1,
28). Człowiek zastał ziemię jako teren do twórczego zagospodarowania. Stopniowo zmieniał jej
oblicze. Zaczął ją uprawiać, zabudowywać, tworząc osiedla, wsie i miasta. W ten sposób
człowiek potwierdzał siebie jako istotę Bogu podobną, obdarzoną nie tylko zdolnością
poznawania prawdy, ale także zdolnością tworzenia piękna.
Kiedy zbliżamy się do roku dwutysięcznego, pragniemy spojrzeć wstecz na wszystkie szlaki
tej wędrówki, którymi szli przez wieki nasi przodkowie. Pozostawili oni po sobie wielkie
dziedzictwo twórczej pracy, które dzisiaj budzi w nas podziw i wdzięczność. Trud pracy i dzieła
przeszłych pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie [ziemię]
poddaną, tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie, [dał] i zadał równocześnie...
«Z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie» (Ps
128[127], 2). Z całego serca proszę Boga, aby te słowa Psalmu stały się dziś i na zawsze
orędziem nadziei dla wszystkich, którzy w Zagłębiu, w Polsce i na całym okręgu ziemi
podejmują codzienny trud czynienia ziemi poddaną.

1999-06-17 - Kraków Balice - Przemówienie pożegnalne wygłoszone na lotnisku w Balicach
Tertio millennio adveniente. Tę kończącą się pielgrzymkę przeżywalimy w duchu
przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Odkupienia i do przekroczenia progu nowego
tysiąclecia. Był to czas wspólnej modlitwy i refleksji, czas dziękczynienia za przeszłość,
zawierzania Bogu tego wszystkiego, czym Polska żyje dziś i tego, co przyniesie przyszłość.
Wierzę, że były to dni owocne i że ich owoc będzie trwały. Ten uroczysty czas dobiega kresu.
Ufam jednak, że duch pokoju, jedności, współdziałania w dobrym, który panował pośród nas,
nadal będzie ożywiał wysiłki wszystkich, którym leży na sercu pomyślność Ojczyzny i
szczęście jej mieszkańców.
• Jubileusz 2000 » przygotowania do Roku Jubileuszowego 2000
• Polska » wskazania dla Polski, wskazania dla Polaków, życzenia kierowane do
Polaków
• pielgrzymki do Polski » 1999.06.05-17.06, VII pielgrzymka do Polski
2002-08-17 Kraków-Łagiewniki - Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni
Bożego Miłosierdzia
Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu
miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które
tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców
ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą
naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana
Jezusa, że stąd ma wyjść «iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście» (por.
Dzienniczek, 1732).
Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W
miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam,
drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego
miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami
miłosierdzia!
2002-08-19 Kraków-Balice - Przemówienie pożegnalne na lotnisku
Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę. Raduję się z osiągnięć, dobrych zamierzeń,
twórczych inicjatyw. Z pewnym niepokojem mówiłem o trudnościach i kosztach przemian,
które boleśnie obciążają najuboższych i najsłabszych, bezrobotnych, bezdomnych i tych, którym
przychodzi żyć w coraz skromniejszych warunkach i w niepewności jutra. Odjeżdżając, te
trudne sprawy Ojczyzny chcę polecić Bożej Opatrzności i zachęcić wszystkich
odpowiedzialnych za stan państwa do troski o dobro Rzeczypospolitej i jej obywateli. Niech
zapanuje duch miłosierdzia, bratniej solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o
dobro naszej Ojczyzny...
«Bóg bogaty w miłosierdzie»! Oto słowa, które stanowiły myśl przewodnią tej wizyty.
Odczytywaliśmy je jako wezwanie dla Kościoła i dla Polski nowego tysiąclecia. Życzę moim
rodakom, aby potrafili przyjąć otwartym sercem to orędzie miłosierdzia i aby potrafili je nieść
tam, gdzie ludzie potrzebują światła nadziei.

2003-12-05 Rzym - Przesłanie z okazji 50. rocznicy Apelu Jasnogórskiego
Kiedy w czerwcu 1983 roku razem z polską
młodzieżą stanęliśmy przed szczytem Jasnej Góry, aby
zawierzać Maryi siebie samych i trudne wówczas losy
Polski, wszystkim nam towarzyszyła świadomość, że
«wypowiadając te słowa: 'Maryjo, Królowo Polski!
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam', nie tylko dajemy
świadectwo duchowej obecności Bogarodzicy pośród
pokoleń zamieszkujących polską ziemię. Te słowa
świadczą o tym, że wierzymy w miłość, która nas stale
ogarnia. Ta miłość zrodziła się u stóp krzyża, kiedy
Chrystus (...) zawierzył Maryi swojego ucznia Jana: 'Oto
syn Twój' (J 19, 26).
Wierzymy, że w tym jednym człowieku zawierzył Jej
każdego człowieka. Równocześnie zaś w Jej Sercu
obudził taką miłość, która jest macierzyńskim
odzwierciedleniem Jego własnej miłości odkupieńczej.
Wierzymy, że jesteśmy miłowani tą miłością, że
jesteśmy nią ogarniani: miłością Boga, która się objaw (...)
Stale powtarzam tę modlitwę, zanosząc przed oblicze Czarnej Madonny wszystkie sprawy
Polski, świata i Kościoła na całym okręgu ziemi. Nie przestaję też zachęcać do nieustannego
powracania do tej miłości, jaka w niej jest zawarta. To jest źródło ufności na każdy czas.
Modlę się, aby wszyscy, którzy zwracają się do Jasnogórskiej Pani, obficie z niego czerpali i
znajdowali umocnienie na trudnych drogach trzeciego tysiąclecia.

