
The Holy See

VIAGGIO APOSTOLICO NELLA REPUBBLICA CECA E IN POLONIA

CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN ONORE DI SAN JAN SARKANDER
SULLA SPIANATA KAPLICÓWKA

OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II

Skoczów (Polonia) - Lunedì, 22 maggio 1995

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

1. Drodzy Bracia i Siostry, oto słowa św. Pawła z 2 Listu do Koryntian: “Nosimy nieustannie w
ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele” (2 Cor 4, 10).

Słowa te maja zasięg uniwersalny. Odnosza się właściwie do wszystkich ludzi, bo wszyscy zostali
przez Chrystusa odkupieni i we wszystkich trwa Jego konanie, Jego śmierć i zmartwychwstanie.
W szczególny sposób odnosza się te słowa do wszystkich ochrzczonych, czyli do tych, którzy
przez Chrzest zostali zanurzeni w śmierci Chrystusa, ażeby sakramentalnie uczestniczyć w Jego
zmartwychwstaniu (Cfr. Rm 6, 3-4).

Dzisiaj Kościół w sposób szczególny słowa te odnosi do św. Jana Sarkandra. Wczoraj dane mi
było dokonać Jego kanonizacji w Ołomuńcu na Morawach. Został wyniesiony na ołtarze wraz ze
św. Zdzisława, której imię bardzo często wybieraja rodzice dla swoich synów i córek również i w
Polsce.

W dniu dzisiejszym dane mi jest przebywać w Skoczowie, na Ziemi Ślaskiej, na terenie nowej
diecezji Bielsko–Żywieckiej. Tu właśnie, w Skoczowie przyszedł na świat św. Jan Sarkander,
kapłan i męczennik, którego życie zwiazało się zarówno ze Ślaskiem Cieszyńskim, jak też i
sasiednim Ołomuńcem na Morawach. Dlatego czcimy go jako Patrona Ślaska i Moraw. Poniósł
śmierć męczeńska jako proboszcz w Holeszowie. Żył w trudnym okresie poreformacyjnym, kiedy



społeczeństwa Europy rzadziły się nieludzka zasada: “cuius regio eius religio”, w imię której to
zasady panujacy – gwałcac podstawowe prawa sumienia – narzucali przemoca własne
przekonania religijne swoim poddanym. Jan Sarkander doświadczył działania tej zasady od
najwcześniejszych lat swego życia. Doświadczył jej przede wszystkim w dniu, kiedy przyszło mu
oddać życie za Chrystusa. Jest on szczególnym świadkiem tej tak bardzo trudnej dla Kościoła i
świata epoki.

I oto dzisiaj Jan Sarkander staje przed nami jako nowy święty męczennik, którego Kościół wpisuje
do swego Martyrologium. Wpisuje go w sposób szczególny Kościół w Czechach i na Morawach
oraz Kościół w Polsce. Oto jeszcze jeden z tych, o których mówi dzisiejsza liturgia słowami św.
Pawła: “Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w
naszym ciele”.

2. W dniu dzisiejszym, w dniu uroczystego dziękczynienia nazajutrz po kanonizacji św. Jana
Sarkandra, pragnę powitać wszystkich tutaj zgromadzonych, a zwłaszcza was, którzy jesteście
jego rodakami. Chociaż dzieli nas od jego epoki prawie 400 lat, to jednak był on synem tej samej
Ziemi Ślaskiej i tutaj też, po jego męczeńskiej śmierci, jego postać została otoczona szczególnym
kultem, przede wszystkim w Skoczowie.

Patrzac na was tutaj tak licznie zgromadzonych, ogladam raz jeszcze jako Biskup Rzymu tę
piękna Ziemię Ślaska, która nieraz dane mi było nawiedzać w mojej młodości, a później jako
kapłanowi i Biskupowi, a zwłaszcza jako Metropolicie Krakowskiemu. Dzisiaj witam tę ziemię ze
szczególnym wzruszeniem, gdyż wpisana jest w nia także historia mojej własnej rodziny,
zwłaszcza mojego ojca i starszego brata.

A witajac tę ziemię, witam również Kościół, przede wszystkim w osobie Twojej Biskupie Tadeuszu,
pierwszy Pasterzu diecezji BielskoŻywieckiej, oraz w osobie Twego Biskupa pomocniczego
Janusza. Cieszę się, że tak szybko po powstaniu diecezji Bielsko–Żywieckiej mogę ja odwiedzić i
to właśnie przy takiej niezwyklej okoliczności. Witam stad cała Polskę i Kościół w Polsce, Księdza
Prymasa, Księży Kardynałów, Metropolitów – w szczególności Metropolitę Krakowskiego,
Metropolitę Wrocławskiego, Katowickiego i Częstochowskiego, oraz wszystkich Biskupów Diecezji
polskich. Witam Księdza Kardynała z Pragi oraz Metropolitę z Ołomuńca. Muszę dodać, że
chociaż dzisiaj jestem w Skoczowie, to nie przestaję być ich gościem i muszę tam jeszcze wrócić.
Chętnie wrócę dziś wieczór. Witam wszystkich Biskupów z całego rejonu Moraw, Czech i Słowacji,
a także wszystkich innych gości, którzy tutaj przybyli w dniu dzisiejszym. Nie możemy zapomnieć,
drodzy Bracia, że kiedyś, jeszcze w X wieku, właśnie przez Bramę Morawska Ewangelia
przybliżyła się ku Ziemiom Polskim. Tędy przybył do nas św. Wojciech, Biskup Praski, który wraz
ze św. Stanisławem – Biskupem Krakowskim, Głównym Patronem Polski, dzieli ten patronat w
stosunku do naszej Ojczyzny przy boku Królowej Polski, Jasnogórskiej Pani.

Pragnę słowa serdecznego pozdrowienia skierować także do obecnego tutaj Pana Prezydenta
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Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy wraz z małżonka, do Pana Premiera, do przedstawicieli rzadu, do
przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich Bielska–Białej i Skoczowa.

Zwracam się wreszcie do wszystkich moich Rodaków, wyrażajac radość, iż po czterech latach
nieobecności Opatrzność Boża pozwoliła mi znowu stanać pośród was, na umiłowanej ziemi
ojczystej. Tym razem nie do Warszawy, nie do Krakowa, ale do Skoczowa. Może trzeba tak dalej
będzie robić. Nie do środka, ale bliżej gór i bliżej morza.

3. Pan Jezus mówi w dzisiejszej ewangelii: “Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będa
prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będa zachowywać... Pamiętajcie na słowo,
które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana»” (Io., 15, 20). Jan Sarkander
ze Skoczowa znał te słowa, nieraz je czytał i chyba umiał je na pamięć. Towarzyszyły one jego
życiu od wczesnej młodości, a potem na drodze powołania kapłańskiego, jako proboszczowi. W
szczególny sposób słowa te musiały się odezwać w jego świadomości wówczas, gdy stanał
twarza w twarz wobec konieczności męczeństwa, gdy na podobieństwo Chrystusa przyszło mu
oddać życie za swa owczarnię.

Męczeństwo – ludzkie ciało umęczone, ciało kapłana–proboszcza poddane próbom, torturom,
wyniszczone aż do śmierci...

Drodzy Bracia i Siostry! Świadectwo męczenników jest dla nas zawsze jakimś wyzwaniem – ono
prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż sprzeniewierzyć się
głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo nienawiść, ale z pewnościa nie można
wobec takiego człowieka przejść obojętnie. Męczennicy maja nam więc wiele do powiedzenia.
Jednak przede wszystkim oni pytaja nas o stan naszych sumień – pytaja o nasza wierność
własnemu sumieniu. Sumienie... Sobór Watykański II nazywa sumienie “najtajniejszym ośrodkiem
i sanktuarium człowieka” i wyjaśnia: “W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam
sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywajacy go zawsze tam,
gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem:
czyń to, a tamtego unikaj” (Gaudium et Spes, 16).

Jak widać z powyższego tekstu, sumienie jest dla każdego człowieka sprawa o zasadniczym
znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzia naszych czynów.
Jakże ważne jest więc, aby nasze sumienia były prawe, aby ich osady oparte były na prawdzie,
aby dobro nazywały dobrem, a zło – złem. Aby – wedle słów Apostoła – umiały “rozpoznać, jaka
jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rm 12, 2).

Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi,
także politycznymi. Trzeba je rozwiazywać madrze 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!
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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 wymagajacy; 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!” (Rm 12, 21). Być
człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciagle 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”
(Gal. 6, 2). Pamiętam, że powiedziałem te słowa w Gdańsku podczas odwiedzin w 1987 roku na
Zaspie.

Nasz wiek XX był okresem szczególnych gwałtów zadawanych ludzkim sumieniom. W imię
totalitarnych ideologii miliony ludzi zmuszano do działań niezgodnych z ich najgłębszymi
przekonaniami. Wyjatkowo bolesne doświadczenia ma pod tym względem cała Europa
Środkowowschodnia. Pamiętamy ten okres zniewalania sumień, okres pogardy dla godności
człowieka, cierpień tylu niewinnych ludzi, którzy własnym przekonaniom postanowili być wierni.
Pamiętamy, jak doniosła rolę odegrał w tamtych trudnych czasach Kościół jako obrońca praw
sumienia – i to nie tylko ludzi wierzacych!

Zadawaliśmy sobie w tamtych latach pytanie: Czy może historia płynać przeciw pradowi sumień?
Za jaka cenę “może”? Właśnie: za jaka cenę?... Ta cena sa niestety głębokie rany w tkance
moralnej Narodu, a przede wszystkim w duszach Polaków, które jeszcze się nie zablizniły, które
jeszcze długo trzeba będzie leczyć.

O tamtych czasach, czasach wielkiej próby sumień trzeba pamiętać, gdyż sa one dla nas stale
aktualna przestroga i wezwaniem do czujności: aby sumienia Polaków nie ulegały demoralizacji,
aby nie poddawały się pradom moralnego permisywizmu, aby umiały odkryć wyzwalajacy
charakter wskazań Ewangelii i Bożych przykazań, aby umiały wybierać, pamiętajac o
Chrystusowej przestrodze: “Cóż za korzyść stanowi dla człowieka zyskać cały świat, a swoja
duszę stracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoja duszę?” (Marc. 8, 36-37).

Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, w życiu
publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa
nietolerancja. Odczuwaja to boleśnie ludzie wierzacy. Zauważa się tendencje do spychania ich na
margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największa
świętość. Te formy powracajacej dyskryminacji budza niepokój i musza dawać wiele do myślenia.

Bracia i Siostry! Czas próby polskich sumień trwa!
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Musicie być mocni w wierze!

Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż
zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie. Dlatego
wołamy:

“Przybadź, Duchu Święty...
Przyjdź, Światłości sumień!...
Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
Rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłakane...”.

Przyjdź, Światłości sumień!

4. “Stat crux dum volvitur orbis”.

Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki
drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim Krzyż Pana
naszego Jezusa Chrystusa.

Nikt tak jak męczennicy nie zgłębił tajemnicy Chrystusowego Krzyża. W ich życiu tajemnica
Krzyża i jego moc objawia się w sposób szczególnie czytelny dla każdego człowieka.
Nieprzypadkowo więc, oddajac cześć Męczennikowi ze Skoczowa – św. Janowi Sarkandrowi,
gromadzimy się dzisiaj pod Krzyżem. A jest to krzyż szczególny – świadek pamiętnego spotkania
Papieża z Ludem Bożym Ślaska w roku 1983. Wymowny jest ten znak ciagłości. Wymowne jest
też i to, że właśnie krzyże staja się jakby kamieniami milowymi na szlakach papieskich
pielgrzymek.

Badź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Krzyż Chrystusowy to znak naszego zbawienia – znak naszej wiary i znak naszej nadziei. Pisze
św. Paweł: “my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a
głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy sa powołani... jest moca Boża i madrościa Boża” (1
Cor. 1, 23-24).

Krzyż przypomina nam cenę naszego zbawienia. Mówi o tym, jak wielka wartość ma w oczach
Bożych człowiek – każdy człowiek! – skoro Bóg umiłował go aż po krzyż: “umiłowawszy swoich na
świecie, do końca ich umiłował” (Io. 13, 1). Jak wiele mówi nam to “do końca”! Tak miłuje Bóg –
On miłuje człowieka “do końca”, czego dowodem jest właśnie Chrystusowy Krzyż. Czy można
pozostać obojętnym wobec takiego dowodu miłości?
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Drodzy Bracia i Siostry! Na naszej polskiej ziemi Krzyż ma długa, już ponad tysiacletnia historię.
Jest to historia zbawienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaka 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 moca i madrościa Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?!

Przychodza mi w tym momencie na pamięć słowa, które wypowiedziałem na Błoniach
Krakowskich w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w roku 1979. Upłynęło od tego
momentu szesnaście lat, a aktualność tamtych słów ciagle rośnie. Mówiłem wtedy: “Czy można
odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? On! Oczywiście, że można.
Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale
pytanie zasadnicze: czy wolno? I: w imię czego "wolno"? Jaki argument rozumu, jaka wartość woli
i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom i Narodowi, ażeby odrzucić, ażeby
powiedzieć "nie" temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiac lat?! Temu, co stworzyło podstawę
naszej tożsamości i zawsze ja stanowiło”.

Dzisiaj, kiedy Polska kładzie podwaliny pod swój wolny i suwerenny byt – po tylu latach
doświadczeń totalitaryzmu – trzeba te słowa przypomnieć. Trzeba po szesnastu latach zrobić w
ich świetle dogłębny rachunek sumienia: Dokad idziemy? W która stronę podażaja sumienia?

Drodzy Bracia i Siostry – drodzy Rodacy! 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 wiara i miłościa 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
kazdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaka jest Polska.
Brońcie go! Mówi bowiem Apostoł: “przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych” (2 Cor. 4,
7).

Chrystus czeka na nasza odpowiedź...

Jaka odpowiedź da Chrystusowi Polska dzisiaj, na progu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000?...

Oto słowa pieśni wielkopostnej:

“Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam, Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę.
Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, Bo na tym krzyżu Boga mego widzę...”

5. “Ciebie, Boże chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy... Ciebie wychwala Męczenników zastęp
świetlany”.

6



Słowa te pochodza z hymnu Te Deum. Pamiętamy jeszcze to wielkie Te Deum Tysiaclecia Chrztu
Polski, które prawie 30 lat temu rozbrzmiewało na naszej ojczystej ziemi od zachodu do wschodu i
od Bałtyku do Tatr. Dzisiaj to Te Deum rozlega się tu, w Skoczowie. Rozbrzmiewa ono jako hymn
dziękczynienia za świętego męczennika Jana Sarkandra, który z tej właśnie ślaskiej ziemi wstapił
do chwały ołtarza.

I oto staje przed nami, przy końcu tego rozważania, Chrystus z Apokalipsy św. Jana – Chrystus –
Dobry Pasterz, a zarazem Chrystus – Baranek Boży, który życie swoje położył za swoja owczarnię
(Cfr. Apoc. 7, 9-14). To Ten Chrystus był Mistrzem Jana Sarkandra! To On nauczył go życie kłaść
za własna owczarnię. Oto teraz przyjmuje swojego wiernego ucznia w tajemnicy Świętych
Obcowania. Ogarnia go wiekuista światłościa obcowania z Bogiem – Ojcem, Synem i Duchem
Świętym – twarza w twarz. Prowadzi go do najgłębszych źródeł życia. My zaś, którzy
uczestniczymy w tej Eucharystii – w tym uroczystym dziękczynieniu za dar jego kanonizacji,
pragniemy do tych samych źródeł życia dojść, wpatrujac się w jego wzór i ufajac w jego
orędownictwo. Amen.
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