
 

Św. Janie Pawle II – módl się za nami! 

„W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W 

czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką 

nadziei i otuchy” – pisze Benedykt XVI w liście z okazji setnej rocznicy urodzin 

papieża Polaka. Słowa Papieża Seniora, następcy na Stolicy Piotrowej naszego 

Rodaka, brzmią bardzo znajomo w naszych uszach.  

1. Wczoraj 

Historia Kościoła, historia Polski, Europy i świata w bliskości roku 1978 

pozwala nam spojrzeć w pewnej perspektywie na wybór Karola Wojtyły na 

Papieża. Także historia życia samego Jana Pawła II w jakimś sensie warunkuje 

przebieg jego pontyfikatu.  

 Jak zauważa w swoim liście Benedykt XVI sytuacja Kościoła była 

dramatyczna. Recepcja Soboru Watykańskiego II, recepcja reformy liturgicznej, a 

także wiodące systemy totalitarne dążyły do wyrzucenia ze sfery publicznej 

pamięci o Bogu. Niosły one pychę, pogardę dla innych i nienawiść, odbierały 

wolność i godność człowiekowi, niosły strach i śmierć – jak zauważają biskupi 

polscy w okolicznościowym liście na 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. W 

takich okolicznościach wzrastał Karol Wojtyła. Wczesna śmierć Mamy oraz brata 

także były dla późniejszego Papieża momentem swoistej próby duchowej, którą 

mógł przekuć i przekuł w życiowe doświadczenie wyrosłe z doświadczenia 

Ewangelii, doświadczenia Bożej Miłości. 

 Czas biskupstwa i swego rodzaju walki z systemem totalitarnym jeszcze 

bardziej kształtowały ducha i intelekt młodego Wojtyły. Brał udział  

w pracach Vaticanum II, gdzie odznaczał się niezwykłą bystrością umysłu  

i trafnymi diagnozami duszpasterskimi.  

To wszystko wpłynęło na wydarzenia, które miały miejsce 16 października 

1978 roku. Tajne obrady konklawe i wreszcie, po licznych głosowaniach, długo 

oczekiwany biały dym nad Watykanem. W pamięci wielu Polaków ten dzień 

zapisał się najwspanialszymi wspomnieniami. Wielka duma, wielkie wyróżnienie 

dla Polski i Polaków. O naszym kraju słyszy cały świat: Najwybitniejsi 

kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju…’’ - 

brzmią słowa z pierwszego przemówienia zaraz po nominacji. 



Benedykt XVI powie „Już na pierwszy rzut oka okazało się, że Jan Paweł II 

budził nowe zachwycenie się Chrystusem i Jego Kościołem. Najpierw jego słowa 

na rozpoczęcie pontyfikatu, zawołanie: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na 

oścież drzwi Chrystusowi!” Ten ton charakteryzował zresztą cały jego pontyfikat i 

uczynił go wyzwalającym odnowicielem Kościoła. Stało się tak dlatego, że nowy 

papież pochodził z kraju, w którym recepcja soboru była pozytywna. Decydujące 

było nie powątpiewanie we wszystko, lecz radosna odnowa wszystkiego”. 

Postać Jana Pawła II mocno związana jest z historią naszej szkoły Zespołem Szkół 

Ekonomicznych. Kiedy stanęliśmy prze decyzją wyboru patrona, nikt nie miał 

wątpliwości, że powinien to być Jan Paweł II. Duchowo długo przygotowywaliśmy 

się do tej uroczystości. Chcielibyśmy, chociaż w części, sprostać zadaniom, jakie 

w licznych homiliach stawiał Jan Paweł II przed nauczycielami, przed uczniami, 

przed wszystkimi ludźmi. Wyjątkowe okoliczności nadania imienia naszej szkole, 

pęknięta szyba w dniu śmierci, a raczej przejścia do innych wymiarów życia 

,,naszego Papieża” 2 kwietnia 2005, liczne pielgrzymki do Rzymu i spotkania z 

Papieżem powodują, że czujemy się szczególnie wyróżnieni i zobowiązani nie tylko 

do pamięci o tym wielkim Polaku, ale także do kierowania się w życiu zasadami, 

których uczył Jan Paweł II.   

2. Dzisiaj 

W tych dniach, kiedy myślami, wspomnieniami wracamy do osoby Jana 

Pawła II, kiedy na nowo przypominamy sobie nasze z nim spotkania, jego słowa, 

papieskie nauczanie oraz liczne pielgrzymki do Ojczyzny nie ulega najmniejszej 

wątpliwości, że na wielu twarzach pojawiają się łzy. Łzy szczęścia, łzy żalu. 

Jednak te łzy muszą okazać się dla nas swoistą motywacją, punktem wyjścia. 

Dzisiaj samo wspomnienie Jana Pawła II nie wystarczy. Dzisiaj samo 

wspomnienie 100. rocznicy urodzin nie wystarczy. Dzisiaj liczne inicjatywy 

duszpasterskie, naukowe czy społeczne nie wystarczą. Trzeba pójść o krok dalej.  

Całe życie Karola Wojtyły było ukierunkowane na Boga. Żył dla Boga  

i z Bogiem. To „z Niego” (Boga) wypływała także działalność na wzór Apostołów, na 

wzór samego Chrystusa. I w ten sposób spełniały się słowa tytuły papieża – Sługa 

Sług Bożych oraz zawołanie z herbu papieskiego – TotusTuus! – Cały Twój! Cały 

Twój Maryjo! Cały Twój Boże. 

To jest ten duchowy testament Jana Pawła II – jego życie zanurzone  

w Bogu będące i dla nas wzorem do naśladowania. 

3. Jutro 

Czasami słyszy się sformułowanie, że jutro nigdy nie nadchodzi, że zawsze 

jest dzisiaj. W jakimś sensie jest to prawda. Zawsze jest teraz. Ale warto 

zauważyć, że owo teraz jest zbudowane na wczoraj, na tym co było  

i ukierunkowane na to co będzie. To jest ta lekcja historii życia, która aktualizuje 

się w teraz i jednocześnie jest jutrem.  



Biskupi polscy zauważają, że „od śmierci św. Jana Pawła II ludzie  

z całego świata modlą się nieprzerwanie u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za 

jego przyczyną proszą Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich  

i módlmy się – przez jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko nosimy w 

naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się o 

ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę 

medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego 

bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas 

wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei 

i zaufania Miłosierdziu Bożemu”. 

4. Osobiste wspomnienie 

Kiedy uczęszczałem do szkoły podstawowej, która notabene była pod 

patronatem św. Jana Pawła II, na szkolnym korytarzu, przemierzanym codziennie 

przez setki osób, wisiała tablica z napisem, swoistym mottem, wezwaniem –

„Musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali!’’ 

Te słowa, ciągle mi towarzyszą. Najpierw podczas nauki w szkole,  

a później jeszcze szczególnej w czasie formacji seminaryjnej i teraz w trakcie drogi 

kapłańskiej. Często staram się je przywoływać także podczas katechezy. Jest św. 

Jan Paweł II nie tylko orędownikiem na co dzień, przyzywanym w modlitwie, ale i 

niedoścignionym wzorem. 

5. Zakończenie 

 Zakończę tę refleksję słowami św. Jana Pawła II, które skierował 

szczególnie do młodzieży, ale i do nas wszystkich podczas Apelu Jasnogórskiego w 

1983 roku. Przytaczam je w całości. 

„W godzinie Apelu Jasnogórskiego staję, o Matko, przed Twoim 

umiłowanym Wizerunkiem, ażeby Cię powitać. 

Witam Cię jako pielgrzym ze stolicy świętego Piotra w Rzymie,  

a zarazem syn tej ziemi, pośród której od sześciuset lat jesteś obecna  

w Twoim Jasnogórskim Wizerunku. 

Przybywałem tutaj często wołaniem serca, w każdą środę przemawiałem do 

Ciebie wobec uczestników audiencji generalnych na placu Świętego Piotra. 

Przeżywałem jubileusz sześćsetlecia wraz z wszystkimi Twoimi czcicielami, wraz z 

całym moim narodem. 

Dziś dane mi jest stanąć raz jeszcze na tym świętym miejscu i spojrzeć w 

Twoje jasnogórskie Oblicze. 

Witam Cię jako pielgrzym. Witam Cię w godzinie wieczornego Apelu po Mszy 

świętej odprawionej przez Prymasa Polski i duszpasterzy młodzieży. Witam Cię 



wraz z wszystkimi uczestnikami tego spotkania — przede wszystkim wraz z 

polską młodzieżą. 

Raduję się z tego, że jesteśmy tutaj razem wobec Matki naszego narodu. 

Raduję się, drodzy młodzi przyjaciele, że razem z wami mogę Ją raz jeszcze 

pozdrowić słowami dzisiejszej wieczornej liturgii: Błogosławiona jesteś, Córko, 

przez Boga Najwyższego spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi... 

Tyś wielką chlubą naszego narodu! 

Raduję się, że wespół z wami, młodzieży polska, będę mógł rozważyć 

zwięzłą, a jednakże bogatą treść Apelu Jasnogórskiego, który stał się jakby 

szczególnym dziedzictwem tysiąclecia chrztu Polski. 

Już w czasie przygotowania do tej wielkiej rocznicy: 1966, każdego dnia o 

godzinie 21 powtarzaliśmy, śpiewając lub wypowiadając te słowa: 

„Maryjo, Królowo Polski, 

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” 

Zwięzłe słowa. Wymowne. Zakorzeniły się w naszej pamięci i w naszym 

sercu. Rok milenijny minął — a my nadal czujemy potrzebę, aby je powtarzać. 

Cieszę się, że dane mi jest dzisiaj powitać Panią Jasnogórską, rozważając 

naprzód, a potem śpiewając Apel Jasnogórski z polską młodzieżą. 

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 (jak to przypomniała dzisiejsza 

wieczorna Ewangelia) 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 objawiła w Odkupieniu — i miłością Chrystusa, który 

tego Odkupienia dopełnił przez Krzyż — i wreszcie miłością Matki, która stała pod 

krzyżem i z Serca Syna przyjęła do swego Serca każdego człowieka. 

Jeśli wypowiadamy słowa Apelu Jasnogórskiego, to dlatego, że wierzymy w 

tę miłość. Wierzymy, że jest ona od stuleci obecna wśród pokoleń 

zamieszkujących ziemię polską. Że jest szczególnie obecna w znaku Jasnogórskiej 

Ikony. 

Do tej miłości się odwołujemy. Świadomość tego, że jest taka miłość, że ma 

ona na ziemi polskiej swój szczególny znak, że możemy do niej się odwołać — daje 



naszej całej chrześcijańskiej i ludzkiej egzystencji jakiś podstawowy wymiar: jakąś 

pewność większą od wszystkich doświadczeń czy zawodów, jakie może zgotować 

nam życie. 

Jeśli wypowiadamy słowa Apelu Jasnogórskiego, to nie tylko dlatego, aby 

do tej miłości (odkupieńczej oraz macierzyńskiej) odwołać się — ale także, aby na 

tę miłość odpowiedzieć. 

Słowa: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, są bowiem zarazem 

wyznaniem miłości, którą pragniemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy 

odwiecznie miłowani. 

Słowa te są zarazem wewnętrznym programem miłości. Określają one 

miłość nie wedle skali samego uczucia — ale wedle wewnętrznej postawy, jaką 

ona stanowi. Miłość — to znaczy: być przy Osobie, którą się miłuje (jestem przy 

Tobie), to znaczy zarazem: być przy miłości, jaką jestem miłowany. Miłować — to 

znaczy dalej: pamiętać. Chodzić niejako z obrazem umiłowanej Osoby w oczach i 

w sercu. To znaczy zarazem: rozważać tę miłość, jaką jestem miłowany i coraz 

bardziej zgłębiać jej boską i ludzką wielkość. Miłować — to wreszcie znaczy: 

czuwać. Pozwólcie, że ten ostatni rys miłości szczególnie rozwiniemy. 

Jest rzeczą niesłychanie doniosłą, aby w młodości — w tym wieku,  

w którym budzą się nowe uczucia miłości, uczucia decydujące nieraz o całym 

życiu — chodzić z takim dojrzałym wewnętrznym programem miłości, właśnie 

takim, o jakim mówi Apel Jasnogórski. 

Odpowiadając na miłość, którą jesteśmy odwiecznie umiłowani przez Ojca w 

Chrystusie, odpowiadając na nią zarazem jako na miłość macierzyńską 

Bogarodzicy — sami uczymy się miłości. 

Pani Jasnogórska jest nauczycielką pięknej miłości dla wszystkich. Jest to 

zaś szczególnie ważne dla was, młodych. W was bowiem rozstrzyga się ów kształt 

miłości, jaką będzie miało całe wasze życie. A przez was — życie ludzkie na ziemi 

polskiej. Życie małżeńskie, rodzinne, społeczne, patriotyczne — ale także: życie 

kapłańskie, zakonne, misyjne. Każde życie określa się i wartościuje poprzez 

wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość — a powiem ci, 

kim jesteś. 

Czuwam! Jakże dobrze, iż w Apelu Jasnogórskim znalazło się to słowo. 

Posiada ono swój głęboki rodowód ewangeliczny: Chrystus wiele razy mówił: 

„Czuwajcie!” (Mt 26, 41). Chyba też z Ewangelii przeszło ono do tradycji ruchu 

harcerskiego. 

W Apelu Jasnogórskim słowo „czuwam!” jest istotnym członem tej 

odpowiedzi, jaką pragniemy dawać na miłość, którą jesteśmy ogarnięci  

w znaku Jasnogórskiej Ikony. 

Odpowiedzią na tę miłość musi być właśnie to, że czuwam! 



Co to znaczy: „czuwam”? 

To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie 

zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. 

Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w 

sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, 

zepchnąć na dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. 

Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy 

tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak 

postępują inni. 

Moi drodzy przyjaciele! Do was, do was należy położyć zdecydowaną zaporę 

demoralizacji — zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał 

po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, 

nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o 

tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy 

się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy 

od tego, jaki będzie człowiek. A więc: czuwajcie! 

Chrystus powiedział podczas modlitwy w Ogrójcu apostołom: „Czuwajcie i 

módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. 

Czuwam — to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się  

w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych 

osądów. Czuwam — to znaczy: miłość bliźniego — to znaczy: podstawowa 

międzyludzka solidarność. 

Wobec Matki Jasnogórskiej pragnę podziękować za wszystkie dowody tej 

solidarności, jakie dali moi rodacy, w tym również młodzież polska,  

w trudnym okresie niedawnych miesięcy. Niełatwo mi tutaj wymienić wszystkie 

formy tej troski, jaką otoczone były osoby internowanych, uwięzionych, 

zwalnianych z pracy, a także ich rodziny. Wy wiecie o tym lepiej ode mnie. Do 

mnie także dochodziły sporadyczne, choć częste wiadomości. 

Niech to dobro, które wyzwoliło się w tylu miejscach, na tyle sposobów, nie 

ustaje na ziemi polskiej. Niech stale potwierdza owo „czuwam” z Apelu 

Jasnogórskiego, które jest odpowiedzią na obecność Matki Chrystusa  

w wielkiej rodzinie Polaków. 

Czuwam — to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne 

dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas 

wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. 

Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich 

imię nie jest związane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są wolni, 

podczas gdy nasza polska wolność tak dużo kosztuje. 



Nie będę, moi drodzy, przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko, 

że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie 

wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej 

Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co 

stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. 

Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty 

młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje 

kształt miłości. 

Moi młodzi przyjaciele! Wobec naszej wspólnej Matki i Królowej serc, pragnę 

wam na koniec powiedzieć, że wiem o waszych cierpieniach, o waszej trudnej 

młodości, o poczuciu krzywdy i poniżenia, o jakże często odczuwanym braku 

perspektyw na przyszłość — może o pokusach ucieczki w jakiś inny świat. 

Chociaż nie jestem wśród was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej 

— to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi 

drodzy, troska o was. Właśnie dlatego, że „od was zależy jutrzejszy dzień”. 

 

Modlę się za was codziennie. 

Modlę się za was codziennie”. 

Tekst: ks. Ł.Chmiel 


