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Ks. Piotr Przyborek: André 

Frossard powiedział o Janie Pawle 

II na początku jego posługiwania: 

To nie jest papież z Polski. To jest papież 

z Galilei. Czy miał na myśli odnie-

sienie do świętego Piotra? 

Ojciec Maciej Zięba OP: Tak, od 
samego początku Jan Paweł miał 
świadomość, że wchodzi w urząd 
i zadanie świętego Piotra. Pamiętam, 
jak mówił mi kiedyś, będąc już moc-
no starszy: Słaby jestem, słaby, ale tu, 

właśnie tu jest Piotr. On wiedział, że 
jest Piotrem naszych czasów, czyli 
ma umacniać braci w wierze, że to 
jest jego główne zadanie. Tu jest 
Piotr. Nie jest Karolem Wojtyłą. 
Nie chodzi o Wadowice, o Polskę, 
z której się wywodził, tylko o to, że 
wobec Kościoła powszechnego ma 
pełnić specjalną posługę, posługę 
Piotra i że jest kolejnym, w ciągu 
2 tysięcy lat, Piotrem i ma umac-
niać braci w wierze. To było dla 
niego fundamentalne doświadcze-
nie, stąd jego przeświadczenie, że 
musi tę misję pełnić do końca. Był 
coraz słabszy, choroba Parkinsona 

zabierała kolejne połacie ciała, ale 
on ciągle był Piotrem i jako Piotr 
musiał dopełnić swoją misję. 

Wiara

Papież rozpoczął kazanie inaugu-

rujące pontyfikat od wyznania 

wiary, przywołując słowa Szy-

mona Piotra wypowiedziane pod 

Cezareą Filipową: Ty jesteś Chrystus, 

Syn Boga żywego. Jaka była wiara 

Ojca Świętego? 

Widziało się, że Papież jest człowie-
kiem wiary. Ta jego głęboka wiara 
wymykała się ściśle rozumowej ana-
lizie i trochę mnie, jako racjonalistę 

i fizyka, męczyła, ale mówię to raczej 
żartobliwie. Czuło się bowiem, że 
Karol Wojtyła ma specjalne, głębokie 
i bezpośrednie połączenie z Bogiem. 
Ja, za jego życia, nie mówiłem „świę-
ty”, ale używałem słowa „mistyk”. Bo 
to był mistyk. Było to dostrzegalne, 
widoczne, że istnieje w nim specjalna 
więź i łączność z Panem Bogiem. I ta 
wiara opromieniała wszystkie jego 
działania: spotykał się z politykami, 
z niepełnosprawnymi i z chorymi, 
jechał odwiedzić kolejny kraj i pisał 
kolejne pisma, jechał na narty i tak 
dalej – wszystko to było objęte my-
śleniem ewangelicznym, myśleniem 
zakorzenionym w Piśmie Świętym. 
Myśleniem, a właściwie wiarą, na-

O rozmowę na temat Jana Pawła II poprosiłem dominikanina, ojca 
Macieja Ziębę. Z wykształcenia ojciec Maciej jest fizykiem, filozofem 
i teologiem. Pracuje jako wykładowca akademicki. Przez dwie kadencje 
pełnił urząd prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów. Założył też, 
i do dzisiaj prowadzi, Instytut Tertio Millennio w Krakowie. Jest autorem 
licznych artykułów i książek, a przede wszystkim ojciec Maciej Zięba 
jest znawcą i popularyzatorem myśli i przesłania papieża Jana Pawła II.

Poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli 
rozmowa z ojcem Maciejem Ziębą OP
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dzieją i miłością – to u niego było 
absolutnie wyczuwalne, że jest czło-
wiekiem zawierzenia, człowiekiem 
w pełni przeżywającym łączność 
z Panem Bogiem. 

Ale był też naukowcem, był filo-

zofem. Napisał przecież encyklikę 

Fides et ratio…

Tak, czuło się w nim zawodowe-
go filozofa, w wielu miejscach, 
w analizach, w tym, co czytał, co 
go interesowało.

Ojciec mówi, że wiara opromie-

niała wszystko, ale Papież potrafił 

też tę wiarę uzasadnić…

To bardzo ważne; u niego zawsze był 
i taki motyw: Idźcie na współczesne 

areopagi, to znaczy do miejsc, gdzie 
tworzy się kulturę, politykę, ekonomię 
i bądźcie świadkami Chrystusa, ale 
kompetentnymi, sama gorliwość nie 
wystarczy, macie rozumieć, jak działa 
współczesny świat, jak funkcjonuje 
polityka, ekonomia, kultura. I macie 
współtworzyć politykę, ekonomię, 

kulturę, ale oświetlone Ewangelią. 
To u niego było takie integralne. Jak 
pisał, wiara, która się nie artykułuje 
w przestrzeni kultury, jest wiarą nie 

w pełni przyjętą, nie w całości przemy-

ślaną, nie przeżytą wiernie, która łatwo 
osuwa się w stronę fideizmu, magii 
czy zabobonu. Myślenie jest wiel-
kim darem Bożym i trzeba tego stale 
i owocnie używać – to ewidentnie 
było zawarte w przesłaniu Jana Pawła. 

Jan Paweł II pojechał na jubile-

uszową pielgrzymkę do Ziemi 

Świętej, aby przypomnieć światu, że 

Bóg biblijny nie spogląda na nas z wy-

soka, ale stał się naszym towarzyszem 

drogi. Co to towarzystwo oznacza 

dla nas chrześcijan? Czy nie jest to 

zupełnie inne spojrzenie na wia-

rę niż to, do którego zostaliśmy 

przyzwyczajeni?

Tak, oczywiście, bo wiara to nie jest coś 
odległego, ta wiara opromienia nasze 
detale życia jako męża, żony, dziecka, 
taty, mamy, pracownika i pracodawcy, 
i tak dalej. Wiara jest konkretem, który 
opromienia wszystkie szczegóły, a on 

rzeczywiście mówił, że chce dotknąć 
tej ziemi Abrahama, żeby doświadczyć 
właśnie takiego namacalnego wymia-
ru wiary. Chciał pojechać do Ziemi 
Świętej, pod Ścianę Płaczu i służyć 
dziełu pojednania, w tym uwidocznił 
się ważny wymiar tej pielgrzymki. 
Szef Yad Vashem powiedział, że papież 

przerzuca mosty nad rzekami krwi. Ale 
przede wszystkim Papież chciał przy-
pomnieć, że Słowo stało się ciałem. Coś, 
co brzmiało gorsząco, przeraźliwie dwa 
tysiące lat temu, że Logos stał się ciałem, 
mięsem, konkretem, nam już trochę 
spowszedniało, pogodnie śpiewamy 
o tym w kolędzie. A tu chodzi o ten 
konkret, o to, że Słowo przedwieczne, 
pozaczasowe, ponadmaterialne stało 
się tym konkretem, o to, że wiara 
jest ucieleśniona, że Boża miłość to 
nie jest ogólne sformułowanie albo 
abstrakcja, to jest konkretna Boża 
miłość, która dotyka mnie, żyjącego 
konkretnie człowieka. 

I jeszcze oddaje za mnie życie...

Oczywiście. To jest miłość aż po 
śmierć, to jest oddanie życia za każ-

Jan Paweł II w Olsztynie, czerwiec 1991 r., fot. dr Piotr Zabłocki



dego człowieka, za MNIE. I dlatego 
Papież napisał Redemptor hominis, 
Odkupiciel nie ludzkości generalnie, 
ale Odkupiciel mnie, konkretnego 
człowieka. Jan Paweł II bardzo moc-
no podkreślał to w swoich pismach, 
w swojej pierwszej encyklice, że 
Chrystus oddał życie za konkretnego 
człowieka, w jego historii, uwarunko-
waniach, geografii itd., czyli za mnie. 

I dlatego człowiek jest drogą Kościoła? 

Tak, każdy człowiek. Dlatego musimy 
pilnować, żeby nie dzielić ludzi, żeby 
budować komunię, budować pomosty, 
rozumieć innych ludzi i wchodzić 
z nimi w dialog. To właśnie wy-
rażało się w jego posłaniu, w jego 
działaniach, w jego spotkaniach, 
w jego funkcjonowaniu – budowanie 
pomostów, ponieważ każdy człowiek 
jest bezcenny. My dzisiaj łatwo skre-
ślamy ludzi, mówimy ci są tacy, a ci 
są nie tacy, a Jan Paweł II do każdego 
chciał dotrzeć.

Miłosierdzie

Chrystus objawia nam Boga, któ-

ry jest Ojcem bogatym w miłosierdzie 

(Ef 2,4). Dlaczego Papież w kolej-

nej encyklice tak mocno zwraca 

uwagę na ten przymiot Boga? Co 

chce nam przez to powiedzieć?

Nie wiem, staram się wczuć, ale nie 
wiem na pewno. Papież z jednej 
strony mówi o wielkości człowieka, 
który jest drogą Kościoła, nad którym 
pochyla się wcielony Bóg, a z dru-
giej strony pokazuje, że człowiek 
potrzebuje odkupienia, potrzebuje 
miłosierdzia, potrzebuje Odkupiciela. 
Człowiek stara się dzisiaj budować 
swoją samowystarczalność, my-
śląc, że sam sobie poradzi, że nauka 
wszystko wyjaśni, że polityka roz-
wiąże wszelkie problemy, a ekono-
mia zapewni powszechny dostatek, 
a Papież pokazuje, że tak nie jest, że 
grzech i śmierć też należą do naszej 
rzeczywistości i każdy człowiek po-
trzebuje miłości Boga! Człowiek po 
grzechu jest w pewien sposób prze-
trącony i potrzebuje miłosierdzia, 
i jest to wielka i wspaniała prawda, 
która nie poniża człowieka, tylko 
realistycznie opisuje jego kondycję: 

człowiek potrzebuje miłosierdzia. 
Człowiek posiada swoją wielkość oraz 
godność. Papież często przywoływał 
soborową sentencję, że człowiek jest 
jedynym na ziemi stworzeniem, którego 

Bóg chciał dla niego samego, ale jest 
też słaby oraz grzeszny. Nawet św. 
Paweł, tak gorliwy apostoł, mówi: 
Nieszczęsny ja człowiek, bo nie czynię 

tego, co chcę, tylko to, czego nie chcę. 
To jest rozdarcie, które sprawia, 
że człowiek czasem upada, i wtedy 
pochyla się nad nim Pan Bóg, Ojciec 
miłosierny go podnosi. I ten ojciec 
się cieszy, wybiega na spotkanie, 
daje rodowy pierścień i wydaje ucztę 
uradowany, że człowiek się podniósł, 
że ja się podniosłem. 

Czyli wszyscy mamy szansę nawró-

cenia? Tak jak syn marnotrawny? 

To jest prawda o każdym człowieku, 
nie jakaś wypowiedź abstrakcyjna, 
TO JEST OPOWIEŚĆ O MNIE. 
Święty Paweł woła: zabierz mi ten 

oścień, a Pan Bóg mówi: wystarczy 

Ci mojej łaski. To jest tajemnica mi-
łosierdzia właśnie, tajemnica też 
grzeszności, ale i wolności człowieka. 
Św. Grzegorz pisze Bóg się nie pasie 

naszymi grzechami. On raczej mówi: 
nie jest tak ważne, że grzeszysz, waż-
ne, że się podnosisz, żebyś szedł do 
Mnie, w Moim kierunku, żebyś tak 
jak ten syn marnotrawny nawrócił 
się w moją stronę, nawet jeśli pobudki 
nawrócenia się syna były nader niskie, 
bo dostrzegł, że świnie u ojca miały 
lepsze jedzenie niż on teraz.

Ale to miłosierdzie ma konkretną 

cenę – krwi Chrystusa. On zwra-

ca się w Ogrójcu i na Kalwarii 

do Ojca – do tego Ojca, którego 

miłość głosił ludziom, o którego 

miłosierdziu świadczył całym 

swoim postępowaniem. Ale nie 

zostaje Mu oszczędzone to strasz-

ne cierpienie: własnego swego Syna 

Bóg nie oszczędził, ale dla nas grze-

chem uczynił Tego, który nie znał 

grzechu (2 Kor 5,21). Jak wyjaśnić 

ten rozdźwięk pomiędzy Bożą 

wszechmocą i miłosierdziem 

a cierpieniem?

To jest wielki temat teologii, któ-
ry rozważają największe umysły: 



8

św. Augustyn, św. Tomasz. Kiedy 
śpiewamy: Błogosławiona wino, że ta-

kiego Odkupiciela nam dałaś, to znaczy, 
że wiemy, że człowiek upadł i ma 
skłonność do grzechu, nosi w sobie 
zarzewie grzechu, ale wiemy też, że 
to jest cena wolności, a bez wolności 
nie ma miłości. Grzech jest rewersem, 
jest złą stroną, ale awersem jest miłość 
i dzięki temu w wolności możemy 
wybierać miłość i rosnąć, rozwijać 
się, budować świętość. 

To zło bardzo mocno dotknęło 

Papieża i to już od samego dzieciń-

stwa. Niejednokrotnie doświad-

czał go też w dorosłym życiu, a jed-

nak potrafił to przetrwać…

Bardzo trudne doświadczenie osobi-
ste, śmierć bliskich, następnie groza 
okupacji, a potem ten straszliwy sta-
linizm. Jak rozmawialiśmy parę razy 
o II wojnie, to Papieżowi aż ciemniała 
twarz. Mówił: to były straszne cza-

sy, Maciek, to były straszne czasy. To 
było straszne, ale to też mu dawało 
niezwykłe doświadczenie mówiące 
o kondycji ludzkiej. Poprzedni pa-
pieże tego nie doświadczyli: Paweł 
VI nie doświadczył takiej czerni, 
że możliwe jest tak straszne zło. 
Podobnie papież Pius XII, który był 
nuncjuszem w Niemczech przed 
wojną, nie rozumiał, że zło może 
być tak powszechne i tak potworne. 
Doskonale znał naród niemiecki, 
znał to społeczeństwo, ale nie był 
w stanie pojąć, że ideologia może tak 
ich zdeprawować. A potem stalinizm 
też pokazał inne nieludzkie oblicze, 
więc Jan Paweł II dotknął tego zła, 
takiej czerni, otchłani, przepaści, 
w którą człowiek może się zanu-
rzyć. Myślę, że jego myślenie, pisa-
nie było przeniknięte tym głębokim 
doświadczeniem. On wiedział, że 
człowiek, odchodząc od Pana Boga, 
może przepastnie zanurzyć się w zło, 
pomnażać okrucieństwo i potwor-
ność. To doświadczenie naznaczyło 
go bardzo głęboko.

Gdy Ojciec mówił o czerni, to 

przyszedł mi do głowy fragment 

z Mądrości Syracha: Kto się doty-

ka smoły, ten się pobrudzi (Syr 13,1). 

A jednak Ojciec Święty się nie po-

brudził. Potrafił mimo wszystko 

rys. Magdalena Kowalewska
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iść do ludzi z przesłaniem pokoju, 

ale też z tym swoim uśmiechem. 

Czy to właśnie wiara dała Mu siłę 

do przetrwania, zwłaszcza wtedy, 

gdy stawiał pytania, patrząc na 

śmierć przyjaciół w czasie wojny: 

Czemu nie on, a jego koledzy? Mimo 

wszystko nie popadł w smutek, 

beznadzieję. 

Miał przyjaciela w seminarium, który 
pewnego dnia nie wrócił…

Tuż przed święceniami...

Został zgarnięty w łapance i roz-
strzelany. Jeden został wzięty, drugi 

zostawiony, mówi Pismo, po prostu. 
I dlatego pisał, że w jego kapłaństwo 
wpisana jest też ta ofiara wielu ty-
sięcy bezimiennych często ludzi. 
Miał tę świadomość głęboką, że to 
jest wpisane w jego kapłaństwo, ale 
okiem wiary potrafił to też przekro-
czyć. Przecież był też człowiekiem 
z ogromnym poczuciem humoru, 
z głęboką wewnętrzną radością. Było 
dla niego jasne, że zło to nie jest cała 
prawda o człowieku, chociaż tragizm 
zła jest wpisany w jego kondycję. 

Kończąc temat Bożego miłosier-

dzia, tak bliski Ojcu Świętemu, nie 

sposób nie zwrócić uwagi na ka-

nonizację siostry Faustyny i kon-

sekrację bazyliki łagiewnickiej. 

Czy można powiedzieć, że Papież 

dopełnił dzieło siostry Faustyny 

– apostołki Bożego miłosierdzia?

To prawda. Teologowie papiescy 
przez dziesiątki latu bronili tezy, że 
nie powinno się czcić pojedynczych 

przymiotów Bożych, i wobec tego 
prawda o miłosierdziu Bożym była 
odsuwana w Kościele, choć zgłasza-
no ją już wcześniej. Wojtyła mówił 
o Bożym miłosierdziu już jako ar-
cybiskup i kardynał, ale stanowisko 
Stolicy Apostolskiej było takie, że 
skoro nie czcimy poszczególnych 
przymiotów, to dlaczego mieliby-
śmy czcić akurat ten jeden. Dopiero 
jako papież, Wojtyła rozwinął kult 
Bożego miłosierdzia, we dwóch 
z kardynałem Macharskim, i to 
jest ogromnie ważne, że ta otchłań 
zła, której szczególnie w Polsce 
doświadczyliśmy, jest jednocześ-
nie spotkaniem z ogromem Boże-
go miłosierdzia, to takie specjalne 
doświadczenie Kościoła na polskiej 
ziemi. Widzimy Boga, który się po-
chyla nad mizerią, biedą, nieszczęś-
ciem ludzkim, i podnosi. Jest tak 
bliski, tak konkretny. Faustyna to 
odkrywała jeszcze przed II wojną, 
ale potem to się ucieleśniło, ukon-
kretniło, jak bardzo potrzebujemy 
odkupienia. Jak bardzo człowiek, 
który odchodzi od Pana Boga, potrafi 
być potworem, niszczycielem. To 
jest ta prawda, zapisana w polskim 
genotypie, która dotarła do całego 
świata. Ten kult taki bardzo lokal-
ny, tej bardzo prostej siostry, stał 
się globalnym kultem, niesłychanie 
ważnym we współczesnym świecie. 
Bo to jest wielka prawda, którą do 
uniwersalnego poziomu podniósł 
Jan Paweł, a która wcześniej była 
w Kościele marginalizowana. Dopie-
ro w 1985 roku kardynał Macharski, 
po raz pierwszy w historii, dostał 
pozwolenie na odprawienie pub-
licznego kultu miłosierdzia Bożego.

Ożywiciel

Ostatnia z tzw. trynitarnych ency-

klik poświęcona została Duchowi 

Świętemu, którego posłannictwo 

objawia Jezus w czasie Ostatniej 

Wieczerzy (J 14-16). Działanie Du-

cha Świętego widzimy w histo-

rii, choćby i naszego narodu, po 

modlitwie Jana Pawła II o wyla-

nie Ducha Świętego w czasie jego 

pierwszej pielgrzymki do Polski. 

Czego dokonuje Duch Święty w ży-

ciu Kościoła i w życiu każdego 

chrześcijanina? 

Ożywia. Ciało bez Ducha nadaje 
się do sekcji, wszystko niby w nim 
jest, ale nieżywe. Kościół bez Ducha 
Świętego jest instytucją, Chrystus 
jest wspomnieniem sprzed 2 ty-
sięcy lat, Pismo jest martwą literą. 
Duch sprawia, że to Pismo trafia 
do mojego serca, przemienia mnie, 
że Kościół ciągle się odnawia, ciągle 
się formuje, ciągle się reperuje. Koś-
ciół, wspólnota semper reformanda, 
zawsze potrzebuje reformy, odnowy, 
ponieważ jesteśmy żywą strukturą, 
która we wszystkich kulturach i we 
wszystkich czasach ma coś ważnego 
do powiedzenia, i świadczy o miłości. 
Bez Ducha jesteśmy tylko strukturą, 
osobą bez elementu ożywiającego, 
a więc zwłokami. Kościół jest wte-
dy zwykłą biurokracją, a my jeste-
śmy funkcjonariuszami kultu, a nie 
świadkami żywego Boga. 

W swoich wspomnieniach zaty-

tułowanych Dar i Tajemnica Papież 

napisał, że to jego ojciec nauczył 

go modlitwy do Ducha Świętego, 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, proszę Cię

o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
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którą odmawiał do końca swego 

życia. Z perspektywy czasu można 

powiedzieć, że ta modlitwa ot-

wierała go na natchnienia Ducha 

Świętego...

I zrodziła tę encyklikę właśnie. Był 
tego świadomy. To niesłychanie waż-
ne, jak Papież mówi o roli rodziny. 
To mama, która heroicznie przyjęła 
tę ciążę – były, jak wiemy, poważ-
ne powikłania, a potem tato, który 
jak to kiedyś, w sposób surowy ale 
bardzo troskliwy, przekazał wiarę 
i nauczył małego Karolka tej mod-
litwy. Ona mu towarzyszyła przez 
całe życie. W czerwcu 1979 roku 
uczestniczyłem w Jego spotkaniu 
z młodzieżą, na którym powiedział: 
Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której 

nauczył mnie mój ojciec — i pozostań-

cie jej wierni. Będziecie wówczas trwać 

w wieczerniku Kościoła, związani z naj-

głębszym nurtem jego dziejów, i będziecie 

wówczas trwać w wieczerniku dziejów 

narodu. To dary Ducha sprawiają, 
że w chwilach trudnych, ciemnych 
pojawia się Ożywiciel, który dodaje 
światła, który w ciemności ukazuje 
kierunek, dodaje też poczucia hu-
moru i radości. Człowiek bez Ducha 
Świętego załamałby się pod ciężarem 
zła, które jest dokoła: jak bardzo źle, 

jak trudno, ciężko, przyszłość jawi się 
niepewna. A jednak człowiek wiary 
ma tę optymistyczną radość, dzięki 
modlitwie do Ducha Świętego.

Ale jednak trzeba dać Mu szansę. 

To nie działa z automatu?

Nic nie działa z automatu, na tym 
polega wolność człowieka, że musimy 
przyjąć, że Pan Bóg nic za nas nie 
zrobi, ale nas uzdalnia do przekro-
czenia samych siebie. On sieje życio-
dajne ziarno, ale odpowiedzialność 
za jakość gleby spada na nas. 

Eucharystia

Dlaczego Kościół żyje dzięki Eucha-

rystii? Dlaczego jest ona tak fun-

damentalna i ważna dla Kościoła? 

My nie jesteśmy ludem Pisma, tyl-
ko ludem Chleba. Chrześcijanin to 
ten, który się karmi Chlebem ży-
wym: Kto ten chleb spożywa, będzie 

żył na wieki (J 6,51). Eucharystia 
jest pokarmem, który sprawia, że 
Kościół idzie do Peru, do Nigerii, 
do USA i do Polski. 500 lat temu i za 
500 lat. Zawsze i wszędzie. Ciągle 
się ożywia i odnawia, reformuje. 
Wciąż trafia do ludzkich serc. Dzięki 

jednej jedynej Eucharystii. To jest 
ten pokarm. W nim uwidacznia 
się to niesłychane uniżenie Boga, 
który jest miłością. To bezkrwawa 
ofiara. W czasie Mszy Świętej Pan 
Bóg tak konkretnie, tak namacalnie 
przychodzi. Mój żydowski przyjaciel 
z Nowego Jorku, Joseph Weiler, wy-
bitny prawnik, który bronił krzyża 
przed trybunałem w Strasburgu, 
który czyta Pismo Święte, czyta też 
Ewangelię, parę razy mówił mi: Słu-

chaj, ja jestem Żydem ortodoksyjnym, 

uczciwie zachowuję szabat, wszystkie 

przepisy Prawa, ale Bóg jest odległy. Jak 

ja Wam zazdroszczę Eucharystii. I to 
mnie nawracało jako księdza. Ktoś 
z boku popatrzył świeżym okiem na 
tę bliskość Pana Boga, na konkret-
ność Słowa, które stało się ciałem. 
Pan Bóg w Eucharystii przychodzi 
i przemienia mnie, ale też ludzi, któ-
rzy byli przede mną, którzy będą po 
mnie, w różnych czasach, w różnych 
miejscach, w różnych kulturach. 
Konkretny Bóg z konkretną miłością 
konkretnie przychodzi. Kościół żyje 
z Eucharystii, bez tego jest – zno-
wu – tylko instytucją, strukturą, 
biurokracją – sensowną instytucją, 
charytatywną, ale nie jest Kościołem. 
Kościół żyje z Eucharystii.

Jan Paweł II w Jerozolimie, marzec 2000 r., fot. Grzegorz Gałązka
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Totus Tuus

Nie sposób nie zapytać o tak bardzo 

osobiste odniesienie Jana Pawła 

II do Matki Bożej. Poczynając od 

szkaplerza przyjętego w dzieciń-

stwie, poprzez papieskie zawoła-

nie, encyklikę Redemptoris Mater, 

tajemnicę fatimską i wiele innych 

odwołań do Matki Bożej, aż do 

ostatniej pielgrzymki, którą Pa-

pież odbył do Lourdes. Jakie jest 

znaczenie zawołania Totus Tuus?

To też mnie nawracało. Papież, opie-
rając się na św. Ludwiku de Montfort, 
tercjarzu dominikańskim, zapro-
ponował konkretną, ludzką drogę, 
wiodącą przez Maryję, która jest 
w pełni człowiekiem, jest jedną z nas. 
To nie jest Bóg-człowiek, czyli trans-
cendencja, abstrakcja i tajemnica. 
Maryja pokazuje od samego początku, 
kiedy jako nastoletnia dziewczynka 
mówi: niech tak się stanie (por. Łk 
1,38), że człowiek może być w pełni 
otwarty na Pana Boga. Pokazuje 
też, jak w tym otwarciu na Boga 
wytrwać aż po krzyż i po zesłanie 
Ducha Świętego. Dla Jana Pawła II 
to jest ukonkretnienie miłości Bożej, 
że my możemy w niej się zanurzyć. 
Maryja też ociepla Kościół w sensie 
niezwykle pozytywnym, dodając mu 
element kobiecy, macierzyński. Do-
daje życiową, egzystencjalną barwę 
serca. Tym osobistym odkryciem, 
że zawierzenie się Maryi otwiera 
nas tak naprawdę na przestrzał na 
Chrystusa, Papież się dzielił. 

Tertio Millennio

W jednym z artykułów wspomniał 

Ojciec, że w 1999 r., rozmawiając 

wraz z arcybiskupem Tadeuszem 

Gocłowskim o idei Fundacji Dzieło 

Nowego Tysiąclecia, usłyszeliście od 

Jana Pawła II: Nie potrzeba pomników, 

trzeba docierać do serc i umysłów. Czy 

Instytut Tertio Millennio jest tego 

przykładem? Jak on działa? Co 

jest jego celem?

W 1994 roku Papież napisał, tro-
chę zignorowany u nas, list Tertio 

Millennio adveniente, który bardzo 
mnie osobiście zainspirował. Jako 
w miarę młody zakonnik zacząłem 

pisać o tym liście, że jest ważny 
i ciekawy. Podnosił on ideę Wielkiej 
Nowenny prymasa Wyszyńskiego 
do poziomu uniwersalnego. Spot-
kało się to z niewielkim, niestety, 
oddźwiękiem. I wtedy pomyśla-
łem, że założę instytucję, choćby 
maleńką, ale konkretną Fundację 
Tertio Millennio. Papież, któremu 
napisałem o tym, odpowiedział 
ciepłym listem, że cały plan pracy 

Instytutu wydaje się naglącą potrze-

bą obecnych czasów, aby można było 

przybliżać ludziom postać Chrystusa, 
i że bardzo się z tego cieszy, że jest 
to sensowne i potrzebne. Miałem 
w planie, że to będzie funkcjono-
wało 5 lat, do 2000 roku, jak plan 
przygotowań nakreślony w Tertio 

Millennio adveniente, ale okazało się, 
że jest dużo młodych, fajnych ludzi, 
sensownych, którzy się skrzykują, 
którzy coś robią, więc na funda-
mencie fundacji powstał instytut, 
który obecnie skupia kilka tysięcy 
osób. Ich mottem jest, tak jak już 
mówiłem: Idźcie na współczesne are-

opagi, w te miejsca, gdzie się tworzy 
kultura, polityka, ekonomia, i tam 

bądźcie świadkami Chrystusa, to 
jest bardzo ważne, żebyśmy tam 
byli obecni.

Czyli kształtujemy mądrych, 

dojrzałych chrześcijan, którzy 

później...

Idą w świat, idą działać wobec róż-
nych wyzwań, trudności i słabości, 
konkretu, zła i dobra, jako rodzice, 
jako naukowcy, jako ludzie pracy, 
fizycznej czasami, ale głównie jest 
to środowisko ludzi, którzy intelek-
tualnie pracują tam, gdzie się two-
rzy polityka, ekonomia, kultura. To 
jest nasze wyzwanie – wychowanie 
dojrzałych chrześcijan, którzy idą 
w świat, umieją w nim działać i coś 
ważnego powiedzieć światu. 

Skoro podstawą działania insty-

tutu jest nauczanie Jana Pawła II, 

to znaczy, że materiału wam nie 

zabraknie… 

Raczej nie. Jeden z moich współbraci 
organizował pielgrzymki śladami św. 
Pawła, a gdy już odwiedził wszystkie 

Bazylika świętego Piotra w Rzymie
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miejsca, to mu mówię: To teraz jedź 

śladami JP II, to ci do końca życia nie 

zabraknie miejsc do odwiedzenia. Tak 
samo z nauczaniem. Samo nauczanie 
Papieża to jest około 100 000 stron! 
To ogromne bogactwo ciągle aktu-
alne. I to jest ważne, że jak się czyta 
jego encykliki, to nie są to opowieści 
o świecie minionym. Wprost prze-
ciwnie. To słowa ważne dla mnie 
także i dziś. Są w nich zawarte ważne 
odpowiedzi na pytania współczes-
nego świata.

Prawda

Który z fragmentów Pisma Świę-

tego był szczególnie bliski Ojcu 

Świętemu? Jakie słowa mogłyby 

być przesłaniem Papieża na dzi-

siejsze czasy?

Papież sam to powiedział Frossar-
dowi, który zadał mu pytanie, że 
gdyby miał pójść na bezludną wyspę, 
jaki fragment Biblii wziąłby ze sobą. 
Frossard oczekiwał, że będzie to ja-
kiś wątek Maryjny – bo Totus Tuus, 
czy coś o Piotrze, o jego misjach, ale 
Papież bez wahania odpowiedział: 
J 8,32: Poznacie prawdę, a prawda was 

wyzwoli. Myślę, że dzisiaj, w epo-

ce postprawdy, gdy nie wierzymy 
w prawdę, jest to niesłychanie waż-
ne. Poznanie prawdy jest poznaniem 
biblijnym. To poznanie, które jest 
wejściem w relację, w dobrą relację 
z prawdą, to poznawanie prawdy 
o Bogu, który jest Stworzycielem, 
o Bogu, który jest Odkupicielem, 
o Bogu, który jest Ożywicielem – 
konkretnej prawdy w moim życiu, 
a także o świecie, o całej otaczającej 
mnie rzeczywistości. Doświadczenie 
tej prawdy i wyzwalająca moc tej 
prawdy to jest podstawowe przesłanie 
Jana Pawła II.

I wtedy Pan Bóg staje się gwaran-

tem tej prawdy? 

Bez Pana Boga nie ma prawdy. Bez 
Boga wszystko jest dozwolone, jak 
mówi Dostojewski, a później roz-
wija to Kołakowski w znakomitej 
książce: Jeżeli Boga nie ma…. Pan 
Bóg jest źródłem prawdy, bo Logos 
oznacza głównie sens, a sens opie-
ra się na pewnej prawdzie funda-
mentalnej i usensownia wszystkie 
inne „małe” prawdy. My z mozołem 
odkrywamy tę prawdę, poznajemy 
ją w dialogu z innymi i zanurzamy 
się w niej. 

Proszę jeszcze powiedzieć, które 

spotkanie z Janem Pawłem II, ja-

kie Jego słowa najbardziej zapadły 

Ojcu w pamięć?

Było ich wiele i każde było bar-
dzo ważne. Najbardziej zapadło mi 
w serce takie spotkanie bez słów, 
8 czerwca 1997 r., po kanoniza-
cji świętej Jadwigi. Ważny jest tu 
kontekst, gdyż pielgrzymka Jana 
Pawła II do Polski w 1991 roku była 
przyjęta bardzo krytycznie. Media 
były bardzo agresywne, ludzie byli 
znerwicowani transformacją, biedą, 
inflacją i bezrobociem, i nie wsłu-
chiwali się w to, co mówił. Papież 
był wtedy bardzo zbolały. Dlatego 
czekał dłuższy czas z kolejną wizy-
tą. Osobiście uważałem, że bardzo 
ważne było to, by przyjechał, że 
w 1997 roku Polska się zmieniła, że 
będzie inaczej odczytany, ale opinie 
były różne. Większość otoczenia 
Papieża twierdziła, że komuniści 
doszli do władzy i że będzie jeszcze 
trudniej niż w 1991 r., a ja twierdzi-
łem, że nie, że Polska się zmieniła, 
i przekonywałem bardzo Jana Pawła 
II, żeby przyjechał i mocno nad tym 
pracowałem. To był czas, gdy zało-
żyłem Instytut Tertio Millennio. Gdy 
Papież przyjechał do Polski, to zaczął 
we Wrocławiu w trudnych warun-
kach, w śniegu i deszczu, mimo że to 
był czerwiec. A potem pojechał do 
Krakowa na Mszę Świętą kanoniza-
cyjną św. Jadwigi, swojej ukochanej 
świętej. Gdy wieczorem tego samego 
dnia zaprosił mnie do rezydencji bi-
skupów krakowskich, to zobaczyłem 
takie rozjaśnione światłem, radością 
oczy Jana Pawła. To mnie prawie 
zwaliło z nóg. Nagle zobaczyłem, że 
on znowu jest szczęśliwy, że wrócił 
do swojego kraju, że to jest Polska, 
która Go kocha, do Kościoła, któ-
ry jest Mu wierny i ta tak ważna 
dla niego Jadwiga, wszystkie wątki 
duchowe, materialne, realne, hi-
storyczne, biograficzne, splotły się 
w jednym. Widziałem taką głęboką 
radość. Nic nie mówił, ale widziałem 
te oczy rozświetlone radością i to było 
wstrząsające i wzruszające, że on się 
tak cieszy, że cały jest opromieniony 
taką duchową, głęboką radością. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.
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