
 „„Wzrastać”, „dojrzewać”: oto zadanie młodego człowieka. W sferze biologicznej zastój, 
brak rozwoju jest znakiem rozpoczynającej się starości. 
 To samo prawo odnosi się do życia duchowego. Różnica jest tylko jedna: duch nie zna 
biologicznych ograniczeń wzrostu. I właśnie dlatego może nie podlegać procesowi starzenia 
się. 
 Drogie dziewczęta i chłopcy, oto zadanie, jakie wam zostawia Matka Boża: wzrastajcie 
jako osoby, rozwijajcie talenty właściwe dla ciała i dla duszy, wzrastajcie jako chrześcijanie w 
dążeniu do świętości; wzrastajcie jako świadkowie Chrystusa, który jest „światłością świa-
ta” (J 8, 12).” (Częstochowa, 15 sierpnia 1991) 
 
 „O Chrystusie w szczególny sposób świadczą święci. Świadczą o Nim wszyscy wyznawcy 
Chrystusa, którzy nie załamują się w wierze. Nie załamują się nawet wówczas, kiedy grozi im 
śmierć, nie załamują się wówczas, gdy grozi im — jak to słyszeliśmy dzisiaj — „wyłączenie 
z synagogi”. Dzisiaj trzeba to wyrażenie rozumieć w znaczeniu szerszym, jako wszelkie formy 
dyskryminacji i szykan oraz spychania ludzi wierzących poza margines życia społecznego. Pa-
miętamy, jak często doświadczaliśmy tego w przeszłości! Muszą więc budzić niepokój rów-
nież dzisiaj dające się zauważyć w naszej Ojczyźnie tendencje zmierzające do laicyzacji —
 programowej laicyzacji społeczeństwa, ataki na Kościół, ośmieszanie wartości chrześcijań-
skich, które były przecież u podstaw tysiącletnich dziejów narodu. 
 Ci, którzy pomimo doświadczeń trwają w wierze, którzy świadczą o Chrystusie, którzy są 
posłuszni Duchowi Prawdy — budują Kościół. Budują go zwłaszcza święci. Czyż można tu nie 
wspomnieć św. Jana z niedalekich Kęt, profesora Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie? Czyż 
można tu nie wspomnieć św. Maksymiliana Kolbego, męczennika obozu oświęcimskiego? 
Z kolei zaś, czy można w tym wielkim historycznym kontekście nie wspomnieć św. Zdzisławy z 
pobratymczego narodu czeskiego, a w szczególności św. Jana Sarkandra, który pochodził ze 
Śląska Cieszyńskiego, leżącego dzisiaj na terenie waszej diecezji? 
 Dziękujemy Bogu za świętych, którzy pomagają nam nie załamywać się i trwać w wierze! 
W nich działa Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi. Za ich pośrednictwem moc tego Ducha 
Prawdy, Ducha Pocieszyciela udziela się każdemu z nas — jeżeli staramy się żyć w duchu przy-
mierza zawartego z Bogiem na chrzcie świętym.” (Żywiec, 22 maja 1995)  
  
 „Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewo-
dzi Wam Duch Święty, to nie może być innego celu, jak dom Ojca, który jest w Niebie. Tego 
celu nie można stracić z oczu. Tu już nie chodzi tylko o przyszłe tysiąclecie. Nie chodzi o ten 
czas, który przemija. Tu chodzi o wieczność.  
 Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka ojciec, Bóg, który jest 
miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę! Niech 
wszelki lęk znajdzie ukojenie u Tego, do którego wołamy „Abba Ojcze!”.  
 Na nowe tysiąclecie i drogę do Ojca z serca Wam błogosławię. W Imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Amen.” (Lednica, 4 czerwca 1999) 
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 Święty Jan Paweł II wiedział, że życie ludzkie jest wielkim darem Boga! Tak, to nasz dobry 
Ojciec, który jest w niebie, jest naszym Stwórcą. Stworzył nas z miłości i pragnie dla nas tego, 
co najlepsze - pragnie naszego szczęścia tu, na ziemi i pragnie dla nas szczęścia wiecznego w 
swoim królestwie. Nasz święty patron bardzo często przypominał nam, że doczesność jest je-
dynie etapem życia! Uczył, że świętość nie jest czymś niezwykłym lecz powołaniem każdego z 
nas. Przypominamy teraz kilka jego wypowiedzi na temat świętości. Niech ich medytacja przy-
bliży nas do Jezusa, niech wzbudzi w nas tęsknotę za prawdziwą świętością: 
 „Pozwólcie się odnaleźć Jezusowi! Nieraz człowiek, bywa zagubiony w sobie samym, 
w otaczającym świecie, w całej sieci spraw ludzkich, które go oplątują. Pozwólcie się znaleźć 
Chrystusowi. Niech wie o was wszystko i niech was prowadzi. To prawda, że — aby za Nim iść, 
podążać — trzeba równocześnie od siebie samego wymagać, ale takie jest prawo przyjaźni. 
Jeśli mamy iść razem, musimy pilnować drogi, po której idziemy. Jeśli poruszamy się w górach, 
trzeba przestrzegać znaków. Jeśli jesteśmy na wspinaczce, nie wolno popuścić liny. Podobnie 
trzeba też zachowywać łączność z tym Boskim Przyjacielem, któremu na imię Jezus Chrystus. I 
trzeba z Nim współpracować.” (Kraków, 8 czerwca 1979) 
 
 „Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycię-
stwo nad grzechem, nad starym człowiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas. „Przez nie-
posłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami... przez posłuszeństwo Jedne-
go wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19). Święty Paweł mówi o Adamie i o Chrystusie. 
Deus vicit (Bóg zwyciężył): mocą Boga, która za sprawą Jezusa Chrystusa działa w nas przez 
Ducha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą. Do zwycięstwa nad tym, co 
krępuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, 
prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego człowie-
czeństwa.” (Warszawa, 17 czerwca 1983) 
 
 „Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest 
taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć 
lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i mło-
dym. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o 
Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia, to znaczy rów-
nocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powoła-
niu, jakie człowiek ma w Chrystusie.” (Tarnów, 10 czerwca 1987) 
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 „Drogi Kościoła, prowadząc z różnych stron, wychodząc z różnych doświadczeń dziejo-
wych i współczesnych, spotykają się zawsze przy tych samych Bożych tajemnicach, które 
pozostają dla nas źródłem życia i świętości”. (Warszawa, 8 czerwca 1987) 
 
 „Mówi Pan Jezus: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie 
w miłości mojej” (J 15, 9). 
 Świętość bowiem polega na miłości. Opiera się na przykazaniu miłości. Mówi Chrystus: 
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 
12). I mówi jeszcze: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miło-
ści mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15, 10). 
 Świętość jest więc szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem 
przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie, tak jak On sam poprzez miłość trwa w 
Ojcu. Świętość jest podobieństwem do Chrystusa, które sięga tajemnicy Jego jedności z Oj-
cem w Duchu Świętym: Jego jedności z Ojcem przez miłość. 
 Miłość jest pierwszą i odwieczną treścią przykazania, które pochodzi od Ojca. Chrystus 
mówi, że On sam „zachowuje” to przykazanie. On też daje nam to przykazanie, w którym 
zawiera się cała istotna treść naszego podobieństwa do Boga w Chrystusie. 
Ojciec Rafał Kalinowski i Brat Albert—Adam Chmielowski osiągnęli w swym życiu te szczyty 
świętości, jakie dziś potwierdza Kościół, na drodze miłości. Nie ma innej drogi, która do tych 
szczytów prowadzi. Dziś Chrystus mówi do nich: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” (J 15, 
14), „nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od 
Ojca mojego” (tamże, w. 15). 
To „wszystko” streszcza się w przykazaniu miłości.” (Kraków, 22 czerwca 1983) 
 
 „Święci są ludźmi ośmiu błogosławieństw! W ewangelicznym przykazaniu miłości tkwi 
bowiem najgłębsze źródło duchowego rozwoju każdego człowieka. I dlatego też wam 
wszystkim życzę z całego serca, aby na przykazaniu miłości opierało się wasze życie osobiste, 
rodzinne i społeczne.” (Wrocław, 21 czerwica 1983) 
 
 „Więc przyszedłem się napatrzeć wam wszystkim, latoroślom, ile was jest, jaki to potęż-
ny krzew, skoro ma tyle latorośli. Żaden krzew w naturze, żadne najwspanialsze drzewo nie 
może się pochwalić tylu gałęziami, tylu latoroślami, tylu owocami. Więc widzicie moi drodzy, 
że trzeba się napatrzeć, trzeba zobaczyć poprzez to wszystko, co widzą oczy ciała i co widzą 
oczy serca, trzeba zobaczyć jeszcze to, co widzi wzrok wiary. Ja was tu wszystkich widzę 
wzrokiem wiary i widzę w was wszystkich Tego, który jest szczepem winnym, widzę Chrystu-
sa, który w was żyje, który w was chce żyć, który chce, ażeby wszyscy z Niego życie mieli, 
żeby nikt nie był oddzielony. Czy to jest życie, gdyby wszystko kończyło się ze śmiercią i z 
grobem? Koniec człowieka? W Nim jest życie wieczne. On chce tego życia wiecznego dla nas 
wszystkich, dla każdego chce zbawienia, chce świętości. Ludu Boży, ludu powołany 
w Chrystusie do świętości, przychodzę tutaj, ażeby wraz z tobą świętować świętość twojej 
córki. To jest moja wielka radość. Dziękuję wam, że się mogłem na was napatrzeć.” (Tarnów, 
10 czerwca 1987) 
 
 „Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do 
królestwa niebieskiego. Są to ludzie — tacy jak każdy z nas — którzy tą drogą szli w ciągu 
swego ziemskiego życia i którzy doszli. Ludzie, którzy życie swoje budowali na skale, na opo-

ce, jak to głosi psalm dzisiejszej liturgii: na skale, a nie na lotnym piasku (por. Ps 31 [30], 3-4). 
Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu. Wyraża 
się w przykazaniach Dekalogu. Wyraża się w całej Ewangelii, zwłaszcza w Kazaniu na górze, w 
ośmiu błogosławieństwach. 
Święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Chrześcijanami 
nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już w 
samej tej nazwie zawarte jest wzywanie Imienia Pańskiego. Drugie przykazanie Boże powiada: 
„Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno”. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, 
niech to nie będzie wzywanie Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, 
nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim. „Nie każdy, który Mi mówi: »Panie, 
Panie!« (...), lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca”. (Rzeszów, 2 czerwca 1991) 
 
 „W Kanie Galilejskiej Matka Chrystusa mówi do sług weselnych: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek On wam powie” (J 2, 5). 
 Wielką potrzebą naszych czasów jest przypominanie tego, co mówi Bóg: przyjmowanie na 
nowo tego, czego uczy Chrystus: „Zróbcie wszystko, cokolwiek On, Chrystus wam powie”. 
Dlatego podczas tej pielgrzymki wracamy stale do Dekalogu. Kiedy Bóg mówi: „Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił”, słowo Jego nie tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całe-
go charakteru naszego życia. W tym naszym ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar świętości. 
Jest on nieodzowny dla człowieka, ażeby bardziej „był” — ażeby pełniej realizował swe czło-
wieczeństwo. I nieodzowny jest dla narodów i społeczeństw. 
 Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi 
człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się szukać i znajdować Boga inaczej 
niż w prawdziwej wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam powiada: „Bądźcie świętymi, ponieważ 
Ja sam jestem święty!” (Kpł 11, 44). On chce swoją świętością ogarnąć nie tylko poszczególne-
go człowieka, ale również całe rodziny i inne ludzkie wspólnoty, również całe narody i społe-
czeństwa. 
 Dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że 
państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależ-
nie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społeczne-
go i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizo-
wania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralno-
ścią.” (Lubaczów, 3 czerwca 1991) 
 
 „Więzień, każdy więzień, który odbywa karę za popełnione przestępstwo, nie przestał być 
przecież człowiekiem, obciążonym co prawda słabością, zagrożeniem i grzechem — może 
zbrodnią — a nawet upartymi nawrotami do niego, ale niepozbawionym również tej wspania-
łej możliwości, jaką jest poprawa, powrót do siebie, jaką jest nawrócenie człowieka, odnowie-
nie w sobie obrazu Bożego. Jesteście skazani, to prawda, ale niepotępieni. Każdy z was może 
zostać przy pomocy łaski Bożej — świętym. Dlatego jestem tu dziś z wami, a poprzez was z 
tymi wszystkimi, którzy dzielą wasz los.” (Płock, 7 czerwca 1991) 
 
 „Realizacja ideału świętości w życiu osobistym i wspólnotowym wymaga oczywiście wy-
rzeczeń, duchowych zmagań i pracy nad sobą.” (Częstochowa, 4 czerwca 1997) 
 
 


