
  

Je!li histori" sta# na przyzwoito!#, !wiat nieodwo$alnie 
przyzna, %e jest d$u%nikiem Polski, która go obdarowa$a 
Karolem Wojty$&, Janem Paw$em Wielkim, albowiem 
to, %e papie% ten powszechnie trafia$ do serc i'umys$ów, 
wi&za$o si" nierozdzielnie z'jego szczególn& polsko!ci&.

!"#$%!& '($) )*+$%+,, )(-* *+!(./,  
„0"!,1 1$")2,”, 345 (.%6&7"*!)"8) 9::4.
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-,1<.
Wybór kardyna!a Karola Wojty!y z"Polski na g!ow# Ko$cio!a 
katolickiego (16 X"1978) by! wydarzeniem nieoczekiwanym 
i" sensacyjnym. Po kilku stuleciach zosta!a bowiem prze-
rwana tradycja wybierania papie%a b#d&cego W!ochem. 
Pontyfikat Jana Paw!a II trwa! ponad 26 lat i" nale%a! do 
najd!u%szych w"historii papiestwa. Zako'czy! si# 2"kwietnia 
2005 roku. O"wielkim uznaniu dla jego osoby i"autorytetu 
na ca!ym $wiecie $wiadczy! jego pogrzeb. By! on wspania-
!& manifestacj& uznania i" podziwu dla niego, nie tylko ze 
strony katolików, ale równie% wielkiej rzeszy niekatolików 
i" niechrze$cijan. Wzi#!o w" nim udzia! ok. 60 aktualnych 
i" by!ych szefów pa'stw, 30 premierów i" wicepremierów, 
tysi&ce hierarchów Ko$cio!ów zachodnich i" wschodnich 
oraz 4-5"milionów wiernych. Dzi#ki telewizji uczestniczy!o 
w"nim ponad miliard osób. Bezpo$rednio po $mierci zacz#-
to nazywa( go Janem Paw!em Wielkim i"uznany zosta! za 
jednego z" najwi#kszych papie%y w" historii Ko$cio!a. Jego 
wybór i"pontyfikat uznano za wydarzenie prze!omowe w"hi-
storii Europy. Niespe!na 10 lat po $mierci zosta! og!oszony 
$wi#tym (27 kwietnia 2014). W" tym czasie do Watykanu 
nap!yn#!o dziesi&tki tysi#cy listów z"podzi#kowaniami za !a-
ski i"uzdrowienia za jego po$rednictwem.

Autorytet Papie%a Jana Paw!a II umocni!y jego dusz-
pasterskie podró%e zagraniczne, maj&ce niezwyk!y zasi#g. 
Rozpocz&! je ju% trzy miesi&ce po swoim wyborze. W"latach 
1979-2002 odby! ich ponad 100 i"do ponad 130 krajów na 
wszystkich kontynentach. Odwiedzi! osiem pa'stw muzu!-
ma'skich: Turcj# (1979), Maroko (1985) i"Tunezj# (1996), 
Egipt (2000), Jordani# (2000), Syri# (2001), Kazachstan 
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(2001) i"Azerbejd%an (2002). By!o to mo%liwe dzi#ki uzna-
niu na ca!ym $wiecie, którym si# cieszy!.

Spotyka! si# z"przywódcami ró%nych Ko$cio!ów i"re-
ligii, z" szefami pa'stw, ale tak%e z" lud)mi najubo%szymi 
i"chorymi. Naucza!, upomina! si# o"prawa prze$ladowanych, 
budzi! nadziej#, ukazywa! drog# pojednania i"kszta!towa! no-
w& rzeczywisto$(. Podczas podró%y zagranicznych wyg!osi! 
2400 przemówie' w"ró%nych j#zykach, co by!o now& form& 
nauczania papieskiego. Odwiedza! nie tylko pa'stwa, w"któ-
rych wi#kszo$ci& byli katolicy, ale i" te, w" których ludno$( 
katolicka i" chrze$cija'ska by!a w" mniejszo$ci. Przemawia! 
do milionów ludzi ró%nych ras, narodowo$ci i" kultur. 
Ukazywa! Ko$ció! katolicki ca!emu $wiatu. Wszechstronn& 
i"geopolityczn& umys!owo$( Jana Paw!a II t!umaczono jego 
pochodzeniem z"Polski1. Jego dzia!alno$( do tego stopnia za-
niepokoi!a przeciwników, %e postanowili j& przerwa( przez 
zamach na jego %ycie. Opatrzno$( Boska sprawi!a, %e si# nie 
powiód! i"wzmocni! jego autorytet.

Jego wizyty budzi!y ogromne o%ywienie religijne 
i" narodowe. Poniewa% ka%da jego wizyta zwraca!a uwag# 
$wiata na kraj, do którego przybywa! i"budzi!a nadziej#, by! 
entuzjastycznie witany nie tylko przez wiernych Ko$cio!a 
katolickiego, a" tak%e przez ludzi innych wyzna' i"ró%nych 
religii. Na spotkanie z"nim spieszy!y miliony m!odzie%y z"ca-
!ego $wiata. By!y to wydarzenia bez precedensu.

W swojej ojczy)nie by! osiem razy. Jego pierwsza wizy-
ta w"1979 r. wyzwoli!a wolno$ciowe d&%enia spo!ecze'stwa. 
Niespe!na rok po niej powsta! w" Polsce 10-ciomilionowy 
ruch spo!eczny SOLIDARNO*+ o" spo!eczno-chrze$ci-
ja'skim programie ideowym oraz wolne zwi&zki zawodowe. 
Wszystkie wizyty by!y entuzjastyczn& manifestacj& chrze$ci-
ja'skiej i"ponadpartyjnej to%samo$ci Polaków.

1  Por. Martin Malachi, Klucze Królestwa, Komorów 2010, s. 662.
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Stany Zjednoczone i"Meksyk odwiedzi! dwukrotnie. 
Wizyty w"krajach w"wi#kszo$ci wyznania prawos!awnego, 
jak Rumunia, Grecja, Bu!garia, Gruzja i"Ukraina oraz w"kra-
jach muzu!ma'skich, by!y realizacj& jego planu zbli%enia 
i"pojednania Ko$cio!a katolickiego ze $wiatem prawos!awia 
oraz dialogu z"islamem. 

Pomimo zaprosze' do ZSRS ze strony Michai!a 
Gorbaczowa, a" po jego rozwi&zaniu si# do Federacji 
Rosyjskiej ze strony Borysa Jelcyna, nie móg! odwiedzi( 
Rosji. Na przeszkodzie stan&! brak zaproszenia od patriar-
chy moskiewskiego, Aleksego II. Nie by! w"Rosji, ale i"tam, 
w"spo!ecze'stwie prawos!awnym, zdoby! sobie wielki szacu-
nek i"uznanie, co jest fenomenem bez precedensu. Sonda%e 
przeprowadzone bezpo$rednio po jego zgonie wskazywa!y, 
%e 49 procent ankietowanych, statystycznych Rosjan, uzna!o 
go za jednego ze $wiatowych liderów wspó!czesno$ci i"mo-
ralny autorytet ludzi ró%nych krajów i"wyzna'. W"2011 r. 
z"inicjatywy intelektualistów rosyjskich w"centrum Moskwy 
i" w" pobli%u Kremla stan&! jego okaza!y pomnik na tere-
nie Wszechrosyjskiej Pa'stwowej Biblioteki Literatury. 
Umacniaj&c wiar# i"m#stwo w"krajach zniewolonych przez 
komunizm w"wybitny sposób wp!yn&! na ich wyzwolenie si# 
spod jarzma tego ustroju. Na temat jego osoby i"pontyfikatu 
powsta!y niezliczone publikacje w"wielu j#zykach.

Podczas zagranicznych podró%y Jan Pawe! II 
w" 45 krajach spotka! si# z" miejscow& Poloni&, z" now& 
emigracj& i" z" polskimi mniejszo$ciami narodowymi za 
wschodni& granic& Polski. Mia!o to miejsce w" 20 krajach 
europejskich2, w" Stanach Zjednoczonych (dwukrotne 

2  W$porz"dku chronologicznym by!y to kraje: Irlandia, Turcja 
(w$cz#%ci europejska), Francja, Niemcy, W. Brytania, Hiszpania, 
Austria, Szwajcaria, Belgia (Polacy z$krajów Beneluksu), Dania, 
Norwegia, Szwecja, W#gry, Litwa, &otwa, Estonia, Grecja, Gruzja, 
Ukraina, Bu!garia. 
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spotkanie), w"Kanadzie, w"o$miu krajach w"Afryce3, w"dzie-
wi#ciu w"Ameryce Po!udniowej4 oraz w" Japonii, Australii, 
Nowej Zelandii i"w"Kazachstanie. W"spotkaniach uczest-
niczy!a nie tylko miejscowa Polonia, lecz tak%e wierni 
z" s&siednich krajów. Na Litwie i" na ,otwie obecni byli 
Polacy z"Bia!orusi i"z"Rosji. Do Astany w"Kazachstanie na 
spotkanie z" Papie%em przybyli katolicy z" Uzbekistanu, 
Tad%ykistanu, Kirgistanu i" Turkmenistanu. Na Ukrainie 
byli Polacy z"Polski, z"W#gier, Mo!dawii i"z"innych krajów. 
W"spotkaniach z"Poloni& w"krajach Ameryki Po!udniowej 
brali udzia! Litwini, ,otysze, Ukrai'cy, S!owacy, W#grzy 
i"inni. O"spotkanie z"Papie%em zabiega!y miejscowe wspól-
noty %ydowskie i"mia!y one miejsce.

Po raz pierwszy z"Poloni& i"Polakami poza Watykanem 
Jan Pawe! II spotka! si# 27 stycznia 1979 r. w"Meksyku, a"po 
raz ostatni w"Bu!garii, 26 maja 2002 r. Do przedstawicieli 
Polonii z"ró%nych krajów $wiata po raz ostatni przemawia! 
w"Rzymie 4"listopada 2003 r. W"ró%nych krajach i"w"Rzymie 
wyg!osi! ponad 70 przemówie'. Mia!y one zawsze $wiet-
n& form# literack&. Ponadto, z"okazji obchodzonych przez 
Poloni# rocznic wa%nych wydarze' w"jej historii, jubileuszy 
znanych na emigracji osobisto$ci lub zas!u%onych instytu-
cji polonijnych, wypowiada! si# w"or#dziach oraz w" listach 
i"telegramach5.

W"przemówieniach do Polonii obok spraw religijnych 
porusza! tak%e problemy spo!eczne wa%ne dla s!uchaczy 
i" dotycz&ce ich sytuacji %yciowych na emigracji. Punktem 
wyj$cia w"jego nauczaniu by!o decyduj&ce o"ca!ym nauczaniu 

3  Chodzi o$kraje: Republika Demokratyczna Konga (d. Zair), 
Kenia, Ghana, Nigeria, Zambia, Burundi, Ruanda, Senegal. 

4  By!y to kraje: Meksyk, Brazylia, Kostaryka, Gwatemala, 
Wenezuela, Peru, Kolumbia, Chile i$Argentyna.

5  Por. Papie! Jan Pawe" II do Polonii i#Polaków za granic$ 1979-
2003 . Przemówienia. Listy. Telegramy. Opracowanie ks. Roman 
Dzwonkowski SAC, Z"bki 2007. 
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Ko$cio!a chrze$cija'skie poj#cie cz!owieka i" jego powo!a-
nie oparte na Objawieniu Bo%ym. Wskazywa! na fakt, %e 
chrze$cija'stwo jest nie tylko fundamentem kultury pol-
skiej, ale tak%e no$nikiem wolno$ci i" suwerenno$ci Polski. 
Podkre$la!, %e to dzi#ki niemu Polacy jako naród zwyci#sko 
przetrwali gro)ne dla nich wydarzenia dziejowe i"z"wielkich 
dramatów narodowych wychodzili z"nowymi si!ami ducho-
wymi. Dlatego wzywa! do poznawania chrze$cija'skiego 
dziedzictwa polskiego i" do przekazywania go nast#pnym 
pokoleniom.

Spotkania z"Poloni& i"rodakami poza Polsk& Jan Pawe! II 
uwa%a! za swoje oczywiste i"niezwykle wa%ne zadanie dusz-
pasterskie i"patriotyczne. Do Polaków w"Argentynie powie-
dzia!, %e ich motywem jest poczucie wspólnej wi#zi narodo-
wej: !"czy nas – mówi!"– wspólna Matka, Naród, Ojczyzna 
[…]. Dlatego uwa#am za szczególn" !ask$, za przywilej i%obo-
wi"zek ka#de spotkanie z%moimi Rodakami, czy tu, na wyspach 
Pacyfiku, w%Europie, Ameryce czy Azji 6.

Jego przemówienia wyg!aszane w"odwiedzanych kra-
jach, w"Ojczy)nie i"podczas spotka' z"Poloni&, by!y now& 
form& nauczania papieskiego. Po raz pierwszy w" historii, 
Papie% Jan Pawe! II po!&czy! pe!nienie uniwersalnego urz#du 
g!owy Ko$cio!a, ze $wiadectwem %ywej i"jasnej wi#zi ze swoj& 
Ojczyzn& i"z"rodakami poza ni&. Podczas jednego ze spo-
tka' z"Polakami w"Rzymie powiedzia!, %e b#d&c nast#pc& $w. 
Piotra i"s!u%&c z"mi!o$ci& i"oddaniem wspólnocie Ko$cio!a na 
ca!ym $wiecie, czuje si# zawsze zwi&zany ze swoim narodem. 
Nie musz$ […] ukrywa& – mówi!"– tego szczególnego zwi"zku, 
jaki mnie !"czy i%który g!$boko odczuwam, z%Ko'cio!em i%na-
rodem, z%którego wyszed!em, ze wszystkimi moimi Rodakami, 
zarówno #yj"cymi w%Ojczy(nie, jak i%poza ni"7.

6  Przemówienie do Polaków w$Argentynie. Buenos Aires 11 IV 
1987.

7  Przemówienie z okazji otwarcia Domu Polskiego im. Jana Paw!a 
II na via Cassia w Rzymie. Watykan 7 XI 1981.
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S!owa te potwierdzi! rok pó)niej przemawiaj&c do 
Polaków w"Nigerii, dwa miesi&ce po wprowadzaniu w"Polsce 
stanu wojennego przez w!adze komunistyczne, maj&cego na 
celu zniszczenie ruchu SOLIDARNO*+. Mówi! wów-
czas: B$d"c poza Ojczyzn" stale w% Rzymie, a% nieraz i% poza 
Rzymem, jestem jednak bardzo w%mojej Ojczy(nie, bardzo g!$-
boko prze#ywam wszystkie wydarzenia, które si$ w%niej dziej", 
zw!aszcza wydarzenia trudne, i%daj$ wci"# g!o'no wyraz temu, 
do czego Polacy jako naród maj" prawo ze strony swoich s"-
siadów i% ze strony wszystkich narodów, zw!aszcza narodów, 
z%którymi historia, przede wszystkim naszego kontynentu, bli#ej 
nas zwi"za!a. I%dawa!em temu wyraz w%ci"gu ostatnich mie-
si$cy i% ostatnich tygodni, w% zwi"zku ze stanem wyj"tkowym, 
czyli stanem wojennym, w%Polsce, dawa!em temu wyraz zwra-
caj"c si$ zarówno do w!adz w%pa)stwie, jak te# zwracaj"c si$ do 
wszystkich przedstawicieli pa)stw i%narodów, zw!aszcza tych, od 
których szczególnie zale#y to, aby prawa ludzi i%narodów by!y 
respektowane 8.

W" tym samym przemówieniu wskaza!, %e to dzieje 
Ojczyzny, jej kultura i"duchowe dziedzictwo, które z"niej wy-
niós!, pozwalaj& mu lepiej rozumie( uczucia i"d&%enia innych 
narodów. I%jest mi !atwo – mówi!"– poprzez to w!a'nie dzie-
dzictwo odnale(& solidarno'& szczególn" z%tymi lud(mi, a%tak#e 
z% tymi narodami, które cierpi", które w% tej wielkiej rodzinie 
ludów s" w% jakikolwiek sposób dyskryminowane, upo'ledzone, 
pozbawione wolno'ci, pozbawione narodowej suwerenno'ci, 
pozbawione w% #yciu czy te# w% ustroju wewn$trznym wystar-
czaj"cej sprawiedliwo'ci spo!ecznej, jest mi !atwo natychmiast 
by& z% nimi wszystkimi, dlatego, poniewa# nauczy!em si$ od 
male)ko'ci by& z%narodem, który mia! nie!atwe dzieje i%ma tak-
#e nie!atw" wspó!czesno'& 9. Ta wypowied) rzuca szczególne 
$wiat!o na znaczenie polskiej to%samo$ci kulturowej 
w"ogólnoko$cielnej pos!udze Papie%a.

8  Przemówienie do Polaków w$Nigerii. Lagos 16 II 1982.

9  Tam'e.
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Przebywaj&c poza rodzinnym krajem Jan Pawe! II 
reprezentowa! Polsk#, rozs!awi! j& i"sta! si# jej wspania!ym 
symbolem. Jednocze$nie by! cz!owiekiem bliskim ludziom 
w"ka%dym kraju i"miliony uznawa!y go za ojca.

Dzieje polskiej emigracji licz& ju% ponad 200 lat i"po-
$wi#cono im tysi&ce publikacji. Nigdy jednak dotychczas jej 
historia i"aktualne problemy nie zosta!y ukazane w"sposób 
tak nowy i"oryginalny, w"perspektywie religijnej i"moralnej, 
historycznej i"socjologicznej, jak w"przemówieniach Papie%a 
Jana Paw!a II do Polonii i"Polaków poza Polsk&. Z"up!ywem 
czasu ich zasadnicza tre$( nie straci!a nic na swojej inspi-
racyjnej sile i"znaczeniu. Proces globalizacji i"uniformizacji 
oraz pojawienie si# na emigracji Polaków okre$laj&cych si# 
jako „europejczycy” i" nie dostrzegaj&cych naturalnych zo-
bowi&za' wobec Ojczyzny sprawia, %e nauczanie Papie%a 
Jana Paw!a II staje si# tym bardziej aktualne. W"2016 ro-
ku kraj i"Polonia obchodzi 1050-t& rocznic# Chrztu Polski. 
To wydarzenie zadecydowa!o o"naszym miejscu w"Europie, 
o" naszej historii i" kulturze. Chrze$cija'stwo sta!o si# jej 
najwa%niejszym )ród!em i"warto$ci&, polsk& a"zarazem euro-
pejsk&. W"niezrównany sposób ukazuj& to przywo!ywane tu 
przemówienia $w. Jana Paw!a II.

Roman Dzwonkowski SAC
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3;Cz"owiek

M usimy widzieA czBowieka we wszystkich 
wymiarach jego czBowieczeCstwa. Nie 

moDna ludzkiej istoty redukowaA do materii iEpotrzeb tylko 
materialnych. Nie moDna czBowieka iEpostFpu mierzyA 
wartoGciami samej ekonomii. Wymiar duchowy, peBny 
wymiar duchowy czBowieka musi byA zarówno wEDyciu 
indywidualnym, jak iEspoBecznym tak uwzglFdniony, jak na 
to zasBuguje. CzBowiek jest sobH poprzez dojrzaBoGA swego 
ducha, swego sumienia, swego stosunku do Boga iEbliInich. 
Jaden porzHdek nie bFdzie lepszy, jeGli tym wartoGciom 
ludzkiego ducha nie da siF pierwszeCstwa.

.!7*KL-"*)"* &( !%&/ 8((!&/)%#/')*' .(M()""  
-(M)*2( N-"%1% | !7/K 3: O" 3@>@

J estem Gwiadom trudnoGci wewnFtrznych 
iEzewnFtrznych, na jakie jest naraDony 

czBowiek dzisiejszych czasów. Jyjecie iEtworzycie 
spoBeczeCstwo coraz bardziej zBoDone, pluralistyczne, 
wEktórym GcierajH siF róDne poglHdy, róDne oceny, 
spoBeczeCstwo, które oddala siF niejednokrotnie od 
Chrystusa, od KoGcioBa iEjego nauki.

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" 7E8!%'L- P*)*M+8,+ 
P!+8,*M% 3@ QE3@?4
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! yjecie wEwarunkach daleko posuniFtej 
sekularyzacji, która jest faktem (…). 

ZagroDony jest po prostu czBowiek wEswojej najgBFbszej 
substancji. Trzeba wiFc nieustannie iEzEuporem wracaA 
do samego rdzenia naszego czBowieczeCstwa iEnaszego 
powoBania, tak jak zakorzenione jest ono wEChrystusie iEjak 
On nam je objawia. Dlatego teD ku Niemu przede wszystkim 
kierujemy zEufnoGciH iEwiarH nasze oczy (…). On daB nam 
moc, abyGmy siF stali synami BoDymi (por. JEl, 12). Poprzez 
tF moc czBowiek jako syn BoDy nadaje godnoGA caBemu 
swojemu Dyciu.

Prawdziwie ludzkie Dycie, Dycie godne czBowieka, 
buduje siF zEwiary, nadziei iEmiBoGci. WEodniesieniu do 
Chrystusa tkwi najgBFbszy sens czBowieka iEjego pracy.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E,7-%'#%!"" | ,"() 3> Q" 3@?=

Sekularyzacja, o$której mówi Papie', oznacza eliminowanie reli-
gii i$wiary chrze%cija(skiej z$kultury, a$w$konsekwencji elimino-
wanie tak'e zasad moralnych wpracowanych przez wszystkie 
religie i$cywilizacje. Celem sekularyzacji jest ateizm i$on staje 
si# substytutem religii, pseudoreligi". W$XX w. powsta!y oparte 
na niej totalitarne ustroje komunistyczne (stalinizm, maoizm, 
polpotyzm). Ich skutkiem by!y nieopisane cierpienia, niewola 
i$eksterminacja milionów ludzi. &"czna liczba ich ofiar oceniana 
jest na 180 milionów. Stanowi to potwierdzenie zdania Papie'a 
Jana XXIII z$encykliki Mater et Magistra: Cz!owiek od!"czony od 
Boga staje si# straszny dla siebie i$innych (n. 215).

K oGcióB nie przestaje gBosiA czBowiekowi, De 
jego sprawa jest wygrana, De nawet wobec 

klFski, wobec poniDenia, wobec zabrania mu wolnoGci, jest 
wolny; De nigdy nie moDe zdarzyA siF taka sytuacja, która 
byBaby zdolna go unicestwiA, odebraA mu wiarF wEprzyszBoGA. 
Chrystus „przezwyciFDyB GmierA, aEna Dycie iEnieGmiertelnoGA 
rzuciB GwiatBo przez EwangeliF (2ETm l, 10).

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E%+,1!"" 
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35Papie! Jan Pawe" II – misja Polonii i#emigracji

J eDeli chodzi oEto […], De ja wszFdzie 
podkreGlam moje polskie pochodzenie 

– trudno inaczej! Nie ma powodu, Debym tego nie czyniB 
[…]E– ja jestem niesBychanie wdziFczny mojemu narodowi, 
polskiej szkole, polskiemu uniwersytetowi, polskiemu 
KoGcioBowi, polskim doGwiadczeniom historycznym, 
De mogF na spotkanie tych wszystkich wspóBczesnych 
doGwiadczeC ludzkoGci, aEzwBaszcza doGwiadczeC Afryki, 
wychodziA tak adekwatnie przygotowany […]. Ja tego 
nie mówiF wEpoczuciu Dadnym innym, tylko wEpoczuciu 
wdziFcznoGci iEdla OpatrznoGci, iEdla mojego naroduE– dla 
historii tego narodu, dla jego duchowych dziejów, dla jego 
wielkich cierpieC, poniewaD czujF siF synem iEdziedzicem 
tego wszystkiego.

.!7*KL-"*)"* .(&#7%, ,.(18%)"% 7E.(M%8%K" - 8*)"" 
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3>Ojczyzna

P ragnF powiedzieA wam, De jako pierwszy 
zErodu Polaków, syn polskiej ziemi, 

aEzarazem nastFpca Piotra, pierwszy wEdziejach papieD nie 
tylko Polak, ale SBowianin, czujF szczególny dBug wEstosunku 
do mojej Ojczyzny, aEprzez to samo wEstosunku do 
wszystkich moich Rodaków. MyGlF, De ta Ojczyzna, jej dzieje, 
dzieje KoGcioBa, dzieje narodu, wEjakiG wyjHtkowy sposób 
przygotowaBy mnie do tego, aDeby byA solidarnym zEróDnymi 
narodami Gwiata. Nie na darmo Polacy wEswoich dziejach 
szukali przymierzy, jednoczyli siF ze swoimi sHsiadami 
najbliDszymi, nie na darmo potem walczyli „za wolnoGA naszH 
iEwaszH”.  To wszystko naleDy do dziedzictwa duchowego 
papieDa zEPolski. IEjest mi Batwo poprzez to wBaGnie 
dziedzictwo odnaleIA solidarnoGA szczególnH zEtymi ludImi, 
aEtakDe zEtymi narodami, które cierpiH, które wEtej wielkiej 
rodzinie ludów sH wEjakikolwiek sposób dyskryminowane, 
upoGledzone, pozbawione wolnoGci, pozbawione narodowej 
suwerennoGci, pozbawione wEDyciu czy teD wEustroju 
wewnFtrznym wystarczajHcej sprawiedliwoGci spoBecznej, 
jest mi Batwo natychmiast byA zEnimi wszystkimi, dlatego, 
poniewaD nauczyBem siF od maleCkoGci byA zEnarodem, który 
miaB nieBatwe dzieje iEma takDe nieBatwH wspóBczesnoGA.

Korzystam zEtej okazji, aDeby spotykaA siF zEwami 
iEprzemawiajHc do was oEtym wam powiedzieA. Bo wy teD 
wEtym macie jakHG czHstkF, aEponiewaD sami jesteGcie poza 
OjczyznH, tak jak iEpapieD jest poza PolskH, poza OjczyznH, 
moDecie to wEszczególny sposób zrozumieA.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E)"2*!"" | M%2(, 35 "" 3@?9
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3?Papie! Jan Pawe" II – misja Polonii i#emigracji

I stnieje miFdzy nami BHcznoGA, której nikt 
nie moDe rozerwaA ani zniszczyA. Jest to 

BHcznoGA, która ma swoje IródBo wEpochodzeniu od tej samej 
matki. Ojczyzna jest matkH! CaBe pokolenia nam przekazaBy 
to dziedzictwo, zwBaszcza wEokresach kiedy Ojczyzna byBa 
doGwiadczana, upokarzana, nauczyBy nas pod pewnym 
wzglFdem jeszcze wiFkszej miBoGci do tej matki wEDaBobie, 
aniDeli do tej dawnej wspaniaBej iEozdobionej królewskH 
godnoGciH jej wBadzy, matki – Pierwszej Rzeczypospolitej. 
NauczyBy nas miBowaA tF wBaGnie doGwiadczanH matkF, tF 
którH skazano na GmierA pod koniec osiemnastego wieku. 
WalczyA oEjej Dycie wEduszach wszystkich jej synów iEcórek, 
to jest nasze szczególne dziedzictwo. Tylko spoBeczeCstwa, 
które przechodziBy iEprzechodzH przez podobne 
doGwiadczenia dziejowe, mogH nas zrozumieA. IEoto wEimiF 
tego wspólnego dziedzictwa zwracam siF do was dzisiaj 
tu obecnych iEdo wszystkich naszych rodaków proszHc, 
abyGmy tF wielkH rzecz, której na imiF Polska, wEdalszym 
ciHgu nosili wEsercach naszych iEuczynkach naszych 
iEotaczali takH miBoGciH, na jakH zasBuguje tak wErodzinie, jak 
wEspoBeczeCstwie.

%+&"*)#'% &M% ."*M2!7/KL- .(M,8"#$ | -%1/8%) 99 OE3@?>

O jczyznH czBowieka jest nie tylko przestrzeC, 
wEktórej przyszedB na Gwiat iEgdzie Dyje, 

ale takDe ta, wEktórej moDe odczytywaA utrwalone wEcaBej 
tradycji, wEdokumentach, wartoGci, jakie nadajH sens 
jego Dyciu. To teD stanowi IródBo natchnienia iEmotyw 
zaangaDowania siF wEposzukiwanie wartoGci, wErozwój 
wartoGci oEzasiFgu powszechnym.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -EK*MP(+!)* 
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3@Ojczyzna

B o wobec ojczyzny zaciHga siF dBug,  
tak samo jak siF zaciHga dBug  

wobec rodziny, wobec rodziców.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E8(M+KP"" | P(2(1% 3EQ"" 3@?5

P atriotyzm nie ma nic wspólnego zEciasnym 
nacjonalizmem czy szowinizmem. Jest 

prawem ludzkiego serca. Jest miarH ludzkiej szlachetnoGci 
– miarH wypróbowanH wielokrotnie wEciHgu caBej naszej 
nieBatwej historii.

%+&"*)#'% &M% .(M%8L- | -%1/8%) 99 OE3@>?

)ród!o patriotyzmu Jan Pawe! II widzi w$ IV przykazaniu 
Dekalogu: Czcij ojca i#matk% swoj$. W$ swojej ksi"'ce „Pami#* 
i$to'samo%*” (Kraków 2005) pisa!: Mo%na si# jednak pyta& […] 
czy XX stulecie nie 'wiadczy o$ rozpowszechnionym d"%eniu ku 
strukturom ponadnarodowym albo te% w$kierunku kosmopolity-
zmu? A$to d"%enie czy nie 'wiadczy równie% o$tym, %e ma!e narody 
powinny da& si# ogarn"& wi#kszym tworom politycznym, a%eby 
przetrwa&? Te pytania s" uprawnione. Zdaje si# jednak, %e tak jak 
rodzina, równie% naród i$ojczyzna pozostaj" rzeczywisto'ciami nie 
do zast"pienia. To%samo'& kulturalna i$historyczna spo!ecze(stw 
jest zabezpieczana i$o%ywiana przez to, co mie'ci si# w$poj#ciu 
narodu. Oczywi'cie, trzeba bezwzgl#dnie unika& pewnego ryzy-
ka: tego, a%eby ta niezbywalna funkcja narodu nie przerodzi!a si# 
w$nacjonalizm. XX stulecie dostarczy!o nam pod tym wzgl#dem 
do'wiadcze( skrajnie wymownych, równie% w$ 'wietle ich dra-
matycznych konsekwencji. W$jaki sposób mo%na wyzwoli& si# od 
tego zagro%enia? My'l#, %e sposobem w!a'ciwym jest patriotyzm. 
Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, %e uznaje 
tylko dobro w!asnego narodu i$tylko do niego d"%y, nie licz"c si# 
z$ prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako mi!o'& ojczyzny, 
przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak w!a-
snemu, a$zatem jest drog" do uporz"dkowanej mi!o'ci spo!ecznej.
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93Naród polski nad Wis"# i$na %wiecie
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N aród to jakaG szczególna synteza mowy, 
myGlenia, wartoGci, doGwiadczenia, wiary, 

tradycji, cywilizacji, aEwiFc wEszerokim tego sBowa znaczeniu 
kultury. TworzH tF syntezF poszczególni ludzie, ale teD duch 
narodu tworzy niejako kaDdego czBowieka iEksztaBtuje caBe 
pokolenia. Jest dla nich mocH iEnatchnieniem wEtworzeniu 
wciHD nowych wartoGci, wEksztaBtowaniu oblicza Dycia 
ojczystego, Dycia rodziny ludzkiej, wEksztaBtowaniu 
przyszBoGci.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E%+,1!"" 
-"*&*R, 8%!M.M%17 39 "O 3@?;

W spomniaBem na poczHtku oEwielkiej 
wspólnocie, jakH tworzH Polacy DyjHcy 

wEkraju iEpoza jego granicami. TworzyBa siF ona przez 
przeszBo tysiHc lat. WEoparciu oEEwangeliF iEEucharystiF 
Polacy DyjHcy poza krajem gBFboko odczuwajH wszystko to, 
czym Dyje ich Ojczyzna, jej troski, smutki, niepowodzenia, 
nadzieje iEradoGci. OdczuwajH to podobnie jak Polacy 
wEkraju. CaBy bowiem KoGcióB polski stara siF wnikaA 
wEproblemy emigracji iEnieGA jej pomoc duchowH.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E#$"M* 
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99Papie! Jan Pawe" II – misja Polonii i#emigracji

N aród Dyje nie tylko wEswoim historycznym 
pniu, nad WisBH, ale takDe wEróDnych 

miejscach Gwiata. Jyje iEnie przestaje DyA swoim wBasnym 
Dyciem. Polacy bowiem równieD iEpoza OjczyznH niosH 
OjczyznF. Nie wynaradawiajH siF, ale pozostajH wierni temu 
szczególnemu dziedzictwu kultury, jFzyka, tej szczególnej 
GwiadomoGci, która BHczy nas wszystkich.

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" $",7.%R,8"*' | K%&!/1 9EO" 3@?9

Naród polski w$rozumieniu Papie'a, to wspólnota wytworzona 
przez tysi"cletni" histori# i$kultur#. Nie burzy jej opuszczenie 
Ojczyzny. Polaków w$ kraju i$ poza nim !"czy dziedzictwo tej 
samej kultury. Dlatego emigracja pozostaje cz#%ci" narodu. 
+wiadoma przynale'no%* do wspólnoty narodowej i$przywi"-
zanie do niej jest siln" motywacj" do dzia!ania dla jej dobra. 
Nowym zjawiskiem jest eliminowanie przez publicystów i$po-
lityków o$ nastawieniu antychrze%cija(skim takich okre%le( 
jak: „naród”, „ojczyzna”, „patriotyzm” i$ g!oszenie zapowiedzi 
o$ko(cu pa(stw narodowych. Rzeczywisto%* wskazuje na prze-
ciwny proces. Widoczne jest bowiem w$Europie i$gdzie indziej 
budzenie si# uczu* narodowych, a$niekiedy tak'e d"'enie do 
tworzenia nowych pa(stw, wydzielonych z$ju' istniej"cych. Idea 
beznarodowego spo!ecze(stwa jest niebezpieczn" utopi".
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9=Papie! Jan Pawe" II – misja Polonii i#emigracji

P owiedziaBem wEjednym zEprzemówieC, 
De ParyD jest miejscem, zEktórego widzi 

siF Gwiat caBy […]. MogF tu powiedzieA, De jest on takDe 
miejscem, zEktórego widaA wEszczególny sposób PolskF, 
jej historiF, aEwEkaDdym razie znaczne jej fragmenty, 
zwBaszcza dramatyczne, wEktórych waDyBy siF jej losy, jej 
„byA lub nie byA” na mapie Gwiata. Momenty dramatyczne, 
które rozdzieraBy serca pokoleC, które je przeDywaBy, ale 
równoczeGnie momenty, które umacniaBy, aEmoDe nawet 
niekiedy przywracaBy poczucie godnoGci […], wEduDej 
mierze tu, na tej ziemi, wEtym mieGcie dokonywaBa siF 
nasza wielka refleksja narodowa, która równoczeGnie byBa 
refleksjH wiary […]. WEatmosferze wolnoGci chrzeGcijaCska 
tradycja byBa przechowana na miarF potrzeb konkretnej 
chwili, konkretnej sytuacji. Tu odczytywane byBy, Deby tak 
powiedzieA, ówczesne znaki czasu, aEodczytywali je wEGwietle 
Chrystusowych sBów: „Duch daje Dycie” ( JE6, 63). IEwBaGnie 
tego ducha, który daje Dycie czBowiekowi, narodowi, 
OjczyInie, starali siF budziA podtrzymujHc, rozwijajHc 
iEtworzHc arcydzieBa polskiej kultury, prozy, poezji, muzyki, 
sztuki, organizujHc zakBady, biblioteki […] myGl emigracji, 
jej praca twórcza, jej wkBad wEwiarF, kulturF, wErozwój 
czBowieka, Polski … Gwiata, jest przecennym iEkoniecznym 
uzupeBnieniem. Gdyby tego zabrakBo, gdyby zabrakBo 
tego wkBadu iEtego gBosu, zabrakBoby jakiegoG istotnego 
wHtku wEtej tak bardzo zBoDonej iEtrudnej caBoGci. AEjeGli 
Polska Dyje wBasnym Dyciem, jeGli zachowaBa swojH kulturF, 
suwerennoGA iEtoDsamoGA narodowH, duchowH wolnoGA, jeGli 
ma swoje miejsce na Gwiecie, aEtakDe jeGli dziG tu, wEParyDu, 
stolicy Francji, przemawia do was papieD-Polak, to jest to 
takDe zasBugH tych wszystkich ludzi, którzy zEwiarH wEmoc 
Chrystusowych sBów: „Duch daje Dycie”, umieli broniA 
iErozwijaA ludzkie iEBoskie wartoGci, które leDH uEpodwalin 
naszego narodowego iEchrzeGcijaCskiego bytu.
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94Emigracja$– jej wk"ad w$rozwój i$trwanie Polski

P olska iEPolonia zagraniczna. Pod pewnym 
wzglFdem dwie róDne, ale uzupeBniajHce 

siF, komplementarne czFGci tej samej rzeczywistoGci, tej 
samej duszy, kultury, myGlenia iEczucia, iEdziejów aspiracji, 
zawodów, zwyciFstw iEporaDek [...]. DziG powtórzF jedno 
raz jeszcze, De Polonia jest waDna dla Polski, tak jak Polska 
jest waDna dla Polonii. Obie sH sobie wzajemnie potrzebne. 
Obie potrzebujH duchowej, moralnej iEreligijnej odnowy, 
nieustannej odnowy, bo zEniej rodzi siF wewnFtrzny Bad 
czBowieka: Bad rodziny, spoBeczeCstwa, Bad narodu. CaBej 
ludzkoGci. AEBad rodzi wolnoGA iErozwój indywidualny 
iEspoBeczny, ekonomiczny iEpolityczny.

$(K"M"% .(&#7%, K,7/ N-. &M% .!7*&,1%-"#"*M" 
8%1(M"#8"#$ N!(&(-",8 .(M()"')/#$ | -%1/8%) 95 "" 3@?@

C harakterystycznym rysem polskiej emigracji 
byBo to, De czFsto nabywaBa prawo do nowej 

ojczyzny poprzez ofiarF iEpoGwiFcenie, aEnierzadko wBasnH 
krwiH wylewanH za wolnoGA waszH, wiHDHc zEniH zawsze 
nadziejF na wolnoGA naszH. SwojH GwiadomoGA budowali 
Rodacy wEogromnej wiFkszoGci nie tyle na pojFciu emigracja, 
co na rzeczywistoGci Ojczyzna. DokonywaBo siF to na 
róDnych poziomach GwiadomoGci […]. Nieocenione sH takDe 
zasBugi emigracji wEtworzeniu, pomnaDaniu naszej kultury 
wEGwiecie iEwEdawaniu Gwiadectwa oEPolsce: jaka byBa iEjaka 
byA powinna.

.!7*KL-"*)"* &( .!7*&,1%-"#"*M" .(M()"" N-"%1% .(&#7%, 
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95Papie! Jan Pawe" II – misja Polonii i#emigracji

S kHd ta siBa wewnFtrzna emigracji? VródeB 
jej trzeba szukaA nad WisBH, wEwierze 

Polaków iEich kulturze[...]. Kultura polska jest dobrem, na 
którym opiera siF Dycie duchowe Polaków. Ona wyodrFbnia 
nas jako naród. Ona stanowi oEnas przez caBy ciHg dziejów. 
Stanowi bardziej niD siBa materialna. Bardziej nawet niD 
granice polityczne. Wiadomo, De naród Polski przeszedB 
przez ciFDkH próbF utraty niepodlegBoGci, która trwaBa zEgórH 
sto latE– aEmimo to poGród tej próby pozostaB sobH. PozostaB 
duchowo niepodlegBy, poniewaD miaB swojH kulturF. WiFcej 
jeszcze, moi kochani: wiemy, De wEokresie najtragiczniejszym, 
wEokresie rozbiorów, naród polski tF swojH kulturF ogromnie 
jeszcze ubogaciB iEpogBFbiB, bo tylko tworzHc kulturF, moDna 
jH zachowaA.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E-"*M8"*' P!/1%)"" 
M()&/) ;: QE3@?9

I stnieje […] niebezpieczeCstwo, by 
zakBadajHc nowe Dycie, wEodmiennych 

warunkach cywilizacyjnych, nie zapatrzyA siF bezkrytycznie 
iEnie pozwoliA siF wchBonHA cywilizacji technicznej 
zErównoczesnym naraDeniem wiary, zdolnoGci miBowania, 
tego wszystkiego, co decyduje oEczBowieczeCstwie, oEpeBnych 
wymiarach czBowieka, oEjego powoBaniu.
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9>Emigracja$– jej wk"ad w$rozwój i$trwanie Polski

Z EuzasadnionH dumH iEwdziFcznoGciH 
moDemy mówiA oEwielkich twórcach 

naszej kultury: pisarzach, poetach, artystach, politykach, 
religijnych iEduchowych przywódcach, oEtych wszystkich, 
którzy iEna tej ziemi wytyczali nowe drogi dla ludzkiego 
ducha. Tadeusz KoGciuszko, Kazimierz PuBaski, WBadysBaw 
KrzyDanowski, Ignacy Paderewski, Helena Modrzejewska, 
Artur Rubinstein…

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" %K*!/8%R,8"*' 
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Tadeusz Ko%ciuszko (1746-1816) i$ Kazimierz Pu!aski (1746-
1779) nale'" do ojców za!o'ycieli Stanów Zjednoczonych. 
W!odzimierz Bonawentura Krzy'anowski (1824-1887), gene-
ra! i$ pierwszy gubernator Alaski. W$ czasie wojny secesyjnej 
na pocz"tku lat 60. XIX w. odznaczy! si# jako wybitny dowód-
ca. Piastowa! wysokie funkcje w$ ameryka(skiej administra-
cji pa(stwowej. W$ 1866 r. za!o'y! Stowarzyszenie Pomocy 
Emigrantom Polskim. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) 
%wiatowej s!awy pianista i$ kompozytor, w$ latach 1917-1918 
przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego (Pary') w$USA. 
Rozwin"! tam bardzo owocn" dzia!alno%* na rzecz Polski w%ród 
Amerykanów i$Polonii ameryka(skiej. Mia!a ona bardzo du'e 
znaczenie dla sprawy odzyskania niepodleg!o%ci przez Polsk#. 
Helena Modrzejewska (1840-1907) wybitna aktorka polska. 
Wielkie sukcesy artystyczne odnosi!a na scenach teatrów m. 
in. w$Stanach Zjednoczonych oraz w$Anglii. Artur Rubinstein 
(1887-1982) pianista polski 'ydowskiego pochodzenia, jeden 
z$najs!awniejszych wirtuozów XX w. Od 1906 r. przebywa! za 
granic" (USA, Francja), propagator muzyki i$kultury polskiej.
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9?Papie! Jan Pawe" II – misja Polonii i#emigracji

"wiat tak jest zorganizowany, De Daden 
naród nie Dyje wEcaBkowitej izolacji iEbyBoby 

chyba niedobrze, gdyby DyB wEcaBkowitej izolacji. Tak, jak 
kaDdy czBowiek zEosobna Dyje dla drugich, tak iEnarody 
DyjH wzajemnie dla siebie iEemigracja, jeDeli jest wBaGciwie 
potraktowana, wedle odpowiednich przesBanek moralnoGci 
spoBecznej, politycznej iEmiFdzynarodowej, jest wyrazem 
tego wzajemnego Gwiadczenia spoBeczeCstw iEnarodów 
wobec siebie.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E)"2*!"" | M%2(, 35 "" 3@?9

P olacy wiele przeszli iEwiele przecierpieli, ale 
nie zagubili tej GwiadomoGci, nie zagubili 

GwiadomoGci tego, De sH wEGwiecie potrzebni iEdaj BoDe, Deby 
byli zawsze potrzebni, coraz bardziej potrzebni.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E8*)"" | )%"!(P" >EQE3@?:
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;:Papie! Jan Pawe" II – misja Polonii i#emigracji

N a ogóB Polacy, gdziekolwiek sH wEGwiecie, 
zachowujH wiFI zEOjczyznH poprzez 

KoGcióB, poprzez pamiFA Matki Boskiej Jasnogórskiej, 
naszych GwiFtych patronów, poprzez te wszystkie tradycje 
religijne, którymi DyB naród tysiHc lat iEDyje dzisiaj. OtóD 
to nasze miejsce wEKoGciele zostaBo obecnie wEszczególny 
sposób uwydatnione. Ale przez to samo naBoDyBo na nas 
jakieG nowe zobowiHzania, aDebyGmy starali siF bardziej byA 
KoGcioBemE– tym bardziej byA KoGcioBem. PowiedziaBbym, 
uwaDaA KoGcióB za naszH duchowH OjczyznF.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -EK*8,/8+ | K*8,/8 9> "E3@>@
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;3Wi!& z$Ko%cio"em

Umacniajcie wEsobie te wiFzy, które wiHDH 
was zarówno zEKoGcioBem, jak iEzEnarodem. 

Niech wasze wysiBki skierowane bFdH wEstronF dobra, 
wiernoGci wierze, wEstronF sprawiedliwoGci, wolnoGci, 
solidarnoGci iEpokoju, wydajH owoce dla waszej wspólnoty, 
dla kraju, wEktórym Dyjecie. Niech wydajH owoce dla 
wspólnoty naszego narodu na polskiej ziemi, którego 
dHDenia iEdoGwiadczenia tak bardzo nam wszystkim leDH na 
sercu. WiFcej jeszcze, niech sBuDH dobru wszystkich ludzi.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E,7-%'#%!"" | ,"() 3> Q" 3@?=

D o was siF zwracam teraz, sBudzy 
Chrystusa iEszafarze tajemnic BoDych 

(por. lEKor 4, 1), do was kapBani, duszpasterze polonijni […]. 
Wam wEkontekGcie tego spotkania pragnF podziFkowaA 
za wszelkie dobro […]. Od waszego stanu GwiadomoGci, 
od waszego stosunku do naszego wspólnego dziedzictwa 
chrzeGcijaCskiego bFdzie zaleDeA wEduDej mierze wiFI 
waszych wiernych zEnarodem, którego przecieD sH 
synami iEcórkami, wiFI wiary, kultury, wiFI mowy 
ojczystej. Poszanowanie iEpodtrzymanie tego dziedzictwa 
powinno stanowiA jednH zEpodstawowych zasad waszego 
duszpasterzowania […].WychodIcie takDe naprzeciw 
potrzebom duchowym najnowszej emigracji. Nie traAcie 
odwagi. Nie zamykajcie siF wEzBotej wieDy uprzedzeC, 
rutyny, minimalizmu duszpasterskiego, Batwizny. Nie 
pomniejszajcie, nie redukujcie, nie zamykajcie niczego, 
co sBuDy prawdziwemu dobru wiernych, umacnia ich 
nadprzyrodzonH wiFI ze Zbawicielem iEsBuDy prawdziwemu 
rozwojowi ducha.

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" %K*!/8%R,8"*' 
&*1!("1-$%K1!%K#8 3@ "O 3@?>
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;9Papie! Jan Pawe" II – misja Polonii i#emigracji

M yGlF zEwdziFcznoGciH oEtylu polskich 
kapBanach, którzy wEdobrych iEzBych 

chwilach zEpoGwiFceniem iEoddaniem sBuDyli iEsBuDH emigracji. 
To, De emigracja polska nie zatraciBa wiary, jest ich zasBugH. 
To oni wEduDej mierze przyczynili siF, mimo rozlicznych 
trudnoGci iEprzeszkód, do zachowania toDsamoGci, jFzyka 
iEwiFzi zEMacierzH, czerpiHc natchnienie iEszukajHc oparcia 
wErodzimej, chrzeGcijaCskiej, katolickiej kulturze Polski.

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" 0!%)#+,8"*' | .%!/S ;: QE3@?:

W szystkim tym ludziom, waszym dziadom 
iEpradziadom, waszym matkom, które 

uczyBy was pacierza iEuczyBy oEBogu, oEChrystusie, 
oEkrzyDu, oEzbawieniu, oEczBowieku, wszystkim kapBanom 
iEsiostrom zakonnym, iEwam wszystkim, iEkaDdemu 
zEosobna, którzy Dyjecie tu dzisiaj, pragnFE– jako wasz rodak 
iEBiskup RzymuE– daA wEtej niezwykBej chwili szczególne 
Gwiadectwo…

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" P!%7/M"',8"*' 
8+!/1/P% 4EQ"" 3@?:

N ie pozwólcie sprowadziA waszego ducha 
na poziom jakiegokolwiek materializmu. 

Poprzez parafie zachowujcie iEpogBFbiajcie wiFI zEKoGcioBem. 
WEjego sakramentach otwierajcie dla siebie zdroje Bask 
Odkupiciela.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E%+,1!"" 
-"*&*R, 8%!M.M%17 39 "O 3@?;
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;;Wi!& z$Ko%cio"em

P oprzez przyjFcie chrztu Ojczyzna nasza 
na staBe zostaBa zwiHzana zERzymem, ze 

StolicH PiotrowH iEchrzeGcijaCskH kulturH Zachodu. Tak byBo 
przez caBe pierwsze tysiHclecie naszych dziejów. Wierzymy, 
De bFdzie tak iEprzez nastFpne tysiHclecia, iEDe nic nie zdoBa 
Polski odciHA od IródeB chrzeGcijaCstwa iEchrzeGcijaCskiej 
kultury.

.!7*KL-"*)"* )% %+&"*)#'" 7E(8%7'" =:-M*#"% P"1-/  

.(& K()1* #%,,")( | !7/K 3? QE3@?=

Emigracja speBni swoje posBannictwo tym 
skuteczniej, im wyDszy bFdzie jej poziom 

etyczny, im bardziej Chrystus bFdzie oGrodkiem jej Dycia 
iEdziaBania, im bardziej uwierzy, De tylko On jest „drogH, 
prawdH iEDyciem ( JE14, 6).

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E-"*M8"*' P!/1%)"" 
M()&/) ;: QE3@?9
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;4Kult Maryi Matki Zbawiciela

J ednH zEgBFbokich cech polskiej religijnoGci 
jest naboDeCstwo do Matki NajGwiFtszej. 

TakDe iEtu, wENiemczech, gdziekolwiek osiedlali siF Polacy, 
przynosili wEsercu miBoGA Maryi iEJej zawierzali swój los. 
ZaznaczyBo siF to szczególnie wEobecnym powojennym 
okresie.

Czarna Madonna zEJasnej Góry mówi nam 
oEmiBoGci Boga, aEwam przypomina tF ziemiF, zEktórej 
wyrastajH wasze rodziny, zwBaszcza teraz, gdy obraz 
CzFstochowskiej Pani pielgrzymuje po wszystkich 
oGrodkach duszpasterstwa polonijnego.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E!0) | K(2+)#'% 35 O" 3@?:

C i którzy opuszczali kraj, czy za chlebem, 
czy zEinnych powodów, zabierali ze 

sobH jasnogórski lub ostrobramski obraz. Obraz ten 
byB zewnFtrznym znakiem ich wiary iEprzywiHzania do 
Chrystusa iEPolski. Pierwsi emigranci wEtym kraju, ci 
dawni zEzeszBego stulecia, równieD przynieGli obraz Matki 
Boskiej CzFstochowskiej, zarówno wEManchesterze, jak iEtu, 
wELondynie […]. Obraz ten byB wEczasie ostatniej wojny 
prawie we wszystkich DoBnierskich obozowych kaplicach, 
podobnie obrazek Matki Boskiej CzFstochowskiej znajdowaB 
siF czFsto wEmundurze polskiego DoBnierza. Obrazy 
CzFstochowskiej Pani znajdujH siF wEkaDdym koGciele, gdzie 
tylko gromadzicie siF na modlitwy, zwBaszcza na niedzielne 
msze Gw. Wisi ten obraz niemal wEkaDdym polskim, 
emigracyjnym domu.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E-"*M8"*' P!/1%)"" 
M()&/) ;: QE3@?9

jp2_blok.indd   35 10.06.2016   12:21



5G$!%-5).+*@>)% 
1!)%1!)5B(2 
>E3BE$? #23@>)%.

jp2_blok.indd   36 10.06.2016   12:21



;>Chrze%cija'skie dziedzictwo kultury polskiej

T akDe prawda objawiona, Ewangelia 
dociera do czBowieka wEoprawie 

pewnej kultury. Istnieje wiFc niebezpieczeCstwo, De 
zatracenie odziedziczonych wartoGci kulturowych moDe 
wEkonsekwencji doprowadziA takDe do utraty wiary, 
zwBaszcza jeDeli nowe wartoGci kulturowe, które siF 
przyjmuje wEnowym otoczeniu, pozbawione sH tego 
chrzeGcijaCskiego charakteru, którym cechowaBa siF kultura 
rodzima.

WBaGnie oparcie oEtradycjF, kulturF, która, tak jak 
polska kultura, przesiHkniFta jest wartoGciami religijnymi, 
sprawi, De egoistyczna cywilizacja iEegoistyczna technologia 
pracy nie bFdH mogBy zredukowaA czBowieka do roli 
narzFdzia produkcji (przemówienie wESalvador da Bahia), 
albo teD narzFdzia konsumpcji.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E!0) | K(2+)#'% 35 O" 3@?:

K aDdy naród ma swojH kulturF. My mamy 
swojH millenijnH kulturF. Kultura ta jest 

chrzeGcijaCska iEdlatego wEtej kulturze znajduje wyraz 
nasza wiara. MoDna dochodziA od kultury do wiary, moDna 
dochodziA od wiary do kultury. WyGcie powiHzali dwa wHtki 
iEsBusznie, poniewaD wiara musi znajdowaA wyraz wEkulturze.

.!7*KL-"*)"* &( KT(&7"*S/ .(M()"')*' 
#%,1*M 2%)&(M0( 9EQ""" 3@?>
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C hrzeGcijaCstwo byBo nie tylko IródBem tej 
kultury iEjej zaczynem, ale KoGcióB, dzielHc 

wiernie los narodu, zrósB siF GciGle zEjego bytem iEzEjego 
historiH. AEotwarcie siF czBowieka na Boga nie odrywaBo go 
od spraw Dycia na ziemi, lecz przeciwnie, byBo inspiracjH do 
walki oEobronF niepodlegBoGci, sprawiedliwoGci iEgodnoGci 
narodu iEposzczególnych ludzi.

.!7*KL-"*)"* &( .!7*&,1%-"#"*M" .(M()"" N-"%1% .(&#7%, 
+!(#7/,1(N#" (&,T()"<#"% 1%PM"#/ .%K"U18(-*' -E&(K+ 
.(M,8"K "K. '%)% .%-T% "" -E!7/K"* | !7/K 9> Q" 3@?4

N a poczHtku mówiBem oEtym dziedzictwie, 
oEtym bogactwie, które wy sami albo wasi 

przodkowie wywieIli zEPolski; dziedzictwie, które jest wEwas, 
do którego musicie nawiHzywaA, rozwijaA je iEubogacaA, 
asymilowaA iEdostosowywaA do potrzeb miejsca iEczasu; 
dziedzictwie, które jest darem, bBogosBawieCstwem, ale takDe 
zadaniem iEwEten sposób nadziejH. Musi ono DyA iErozwijaA 
siF nie tylko tam, na polskiej ziemi, ale takDe iEwEwas, wGród 
emigracji. Tu niejednokrotnie znajduje ono najpodatniejszy 
grunt nie tylko, aby go przechowywaA, ale rozwijaA 
iEpomnaDaA. Tylko patrzHc wEto dziedzictwo iErozwijajHc 
je na miarF wspóBczesnych potrzeb moDemy ufaA Bogu 
iEze spokojem wEduszy myGleA oEprzyszBoGci, oEtych, którzy 
przejmH paBeczkF wEwielkiej sztafecie historii Gwiata, która 
jest równoczeGnie historiH zbawienia.

.!7*KL-"*)"* &( !%&/ 8((!&/)%#/')*' .(M()"" -(M)*2( 
N-"%1% | !7/K 3: OE3@>@
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;@Chrze%cija'skie dziedzictwo kultury polskiej

W y wszyscy, bez wzglFdu na okolicznoGci 
iEczas przybycia, tu piszecie waszH 

historiF, tu prowadzicie dialog zEBogiem, zEczBowiekiem, ze 
Gwiatem. Pragniecie byA peBnowartoGciowymi obywatelami 
iEprzyczyniaA siF do wszechstronnego rozwoju kraju, 
wEktórym Dyjecie. Pragniecie zapewniA jak najlepszH 
przyszBoGA waszym dzieciom iEwnukom. Tu kaDdy zEwas 
wyciska iEpozostawia niepowtarzalny Glad swego istnienia, 
swego Dycia, swojej wiary, swoich decyzji. Musi wiFc 
chroniA, odczytywaA iErozwijaA to, co jest wEnim, wewnHtrz, 
to, co wypisane wEjego sercu; musi pamiFtaA oEglebie, 
oEdziedzictwie, zEktórego wyrasta, które go ksztaBtowaBo 
iEstanowi integralnH czFGA jego psychiki, jego osobowoGci. 
WolnoGA iEsprawiedliwoGA wymagajH, aby ludzie iEnarody 
mogBy rozwijaA swoje odrFbnoGci. KaDdy naród, kaDda 
mniejszoGA etniczna posiada wBasnH toDsamoGA, wBasnH 
tradycjF iEkulturF. Te szczególne wartoGci majH wielkie 
znaczenie dla ludzkiego postFpu iEpokoju (Deklaracja 
Biskupów Europy zE28 IX 1980).

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E!0) | K(2+)#'% 35 O" 3@?:

M usicie […] pamiFtaA oEtym, aby budujHc 
tF nowH rzeczywistoGA nie zatraciA iEnie 

zagubiA tamtych wartoGci, które sH waszym dziedzictwem 
przekazanym przez ojców czy praojców, tych wartoGci 
ludzkich, chrzeGcijaCskich, których soki Dyciodajne pBynH 
przy wspólnym pniu przynaleDnoGci do kultury iEtradycji 
polskiej.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E#$"M* 
,%)1"%2( &* #$"M* =E"Q 3@?>
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Z achowanie toDsamoGci kultury narodu, 
to zachowanie jej moralnych wartoGci. 

Tylko wEoparciu oEnie moDe rozwijaA siF prawdziwy 
humanizm, godnoGA czBowieka, prawdziwa wolnoGA. Naród 
zachowaB, mimo przeszBo stu lat niewoli, swojH toDsamoGA 
dziFki wBasnej kulturze […]. Kultura to dzieBa literackie, 
plastyczne, muzyczne, to dzieBa historyków. Ale kultura to 
przede wszystkim czBowiek. Jaki jest czBowiek, taki bFdzie 
naród. JeGli bFdzie on moralnie zdrowy, jeGli bFdzie DyB 
zEChrystusem, to bFdzie speBniaB równieD swoje polskie czy 
polonijne zadania iEpowoBanie. Zachowa wEnastFpujHcych po 
sobie pokoleniach GwiadomoGA przynaleDnoGci do polskiego 
narodu, do polskiej kultury, tak gBFboko zakorzenionej 
wEchrzeGcijaCstwie.

.!7*KL-"*)"* )% %+&"*)#'" 7E(8%7'" =:-M*#"% P"1-/  

.(& K()1* #%,,")( | !7/K 3? QE3@?=

M ówiF czFsto oEinkulturacji. To jest proces, 
który wciHD trwa. Nie tylko wtedy, kiedy 

zaczyna siF chrzeGcijaCstwo wEjakimG narodzie, tak jak uEnas 
przed tysiHcem lat, ale równieD wEkaDdym pokoleniu narodu. 
Wiara musi przyoblekaA siF wEksztaBt kultury, musi nadawaA 
wyraz prawdy, dobra iEpiFkna Dyciu ludzkiemu, wEtym jest 
odbicie Boga.

.!7*KL-"*)"* .(&#7%, ,.(18%)"% 7EKT(&7"*SU .(M()"')U 
#%,1*M 2%)&(M0( 9EQ""" 3@?>

Inkulturacja – proces przejmowania elementów innej kultury. 
Ma miejsce wówczas, gdy jednostka lub grupa ludzi, maj"ca 
kultur# w!asn", przejmuje elementy obcej kultury. W$ zale'-
no%ci od jej charakteru i$poziomu oraz przyjmowanych w$niej 
wzorów zachowania, inkulturacja mo'e mie* skutki pozytywne 
lub negatywne.
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=3Chrze%cija'skie dziedzictwo kultury polskiej

Im bardziej bFdziecie wierni Bogu, waszej 
toDsamoGci iEkulturze, tym owocniejszy 

bFdzie wasz wkBad nie tylko wEdobro kraju iEnarodu, 
wEktórym tkwiH wasze korzenie, ale takDe owocniej 
iEskuteczniej bFdziecie mogli sBuDyA dobru waszych nowych 
ojczyzn iEspoBeczeCstw, które wspóBtworzycie. PragnF gorHco 
iEDyczF wam, drodzy Rodacy, iEwszystkim, od których tu 
przychodzicie: rodzinom, bliskim, parafiom, Grodowiskom, 
aEzwBaszcza mBodemu pokoleniu, byGcie pogBFbiali ciHgle 
GwiadomoGA tego dziedzictwa, zEktórego siF wywodzicie 
iEktóre wEsobie nosicie. AEtakDe GwiadomoGA, gotowoGA 
dawania zawsze Gwiadectwa waszej toDsamoGci, toDsamoGci 
chrzeGcijaCskiej: temu wszystkiemu, co wEciHgu naszej 
tysiHcletniej przeszBoGci zostaBo niejako zainwestowane 
wEjakiG szczególny sposób wEdzieje duszy polskiej iEwEniej 
znalazBo swój wyraz.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- 7E8!%'L- P*)*M+8,+ 
P!+8,*M% 3@ QE3@?4
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=;Rodzina na emigracji
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W Ezachowaniu tej duchowej wiFzi zEnarodem, 
wEzachowaniu wiary ojców, tradycji iEkultury 

polskiej, wielkH rolF odegraBa iEnadal odgrywa rodzina, 
katolicka rodzina, wspomagana przez parafiF iEszkoBF. 
Polskiej rodzinie na emigracji naleDH siF sBowa uznania za to, 
De wEnowym Grodowisku nie zatraciBa ducha, De zachowaBa 
swojH toDsamoGA iEpotrafiBa wychowaA caBe pokolenia 
wEduchu ideaBów iEcnót chrzeGcijaCskich.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E8%)%&7"* | 1(!()1( 3= "O 3@?=

ZwiHzanie zEkulturH polskH dokonuje siF 
wEdomu rodzinnym, Dyciu religijnym 

iEorganizacyjnym. Natomiast szkoBa, studia iEDycie zawodowe 
wiHDe zEkulturH kraju zamieszkania. WiFI miFdzy krajem 
ojców aEkrajem zamieszkania dokonuje siF wBaGnie na 
pBaszczyInie kulturowej. Ona daje wBaGciwH perspektywF 
wspóBDycia iEprzez wychowanie przygotowuje mBodego 
czBowieka zarówno do zadaC wEGrodowisku emigracyjnym, 
jak iEdo przyjFcia wBaGciwej postawy Dyciowej. Dlatego 
teD jednym zEnajwaDniejszych zadaC jest przekazywanie 
wBasnej idei nastFpnemu pokoleniu. Emigracja musi wiFc 
byA zdolna do wBaGciwego wychowania peBnego czBowieka. 
Tylko wówczas mBode pokolenie bFdzie zdolne podjHA ideF 
wolnoGci iEprawdy odchodzHcego pokolenia.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E-"*M8"*' P!/1%)"" 
M()&/) ;: QE3@?9
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W ydaje siF, De najbardziej zagroDonH instytucjH 
wEdzisiejszym Gwiecie jest rodzina. ZEtego 

powodu KoGcióB pragnie oGwieciA iEnatchnHA otuchH 
chrzeGcijan iEwszystkich ludzi, którzy usiBujH ochraniaA 
wrodzonH GwiFtoGA iEgodnoGA stanu maBDeCskiego oraz 
jego niezwykBH wartoGA sakralnH (Konstytucja soborowa 
Gaudium et spes, 47).

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" %K*!/8%R,8"*' 
&*1!("1-$%K1!%K#8 3@ "O 3@?>

Z achowaA rodzinF od niebezpieczeCstw 
wspóBczesnego Gwiata to wielkie zadanie 

caBego KoGcioBa, to wielkie zadanie duszpasterstwa 
polonijnego, to wielkie zadanie caBej Polonii iEkaDdego 
Rodaka.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E8%)%&7"* | 1(!()1( 3= OE3@?=
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T eraIniejszoGA nie istnieje iEnie moDe 
istnieA bez przeszBoGci. Nie ma twórczoGci 

bez pamiFci. PamiFA gwarantuje wspólnotF iEjednoGA, ale 
zabezpiecza przed staczaniem siF wEnicoGA. PamiFtajcie wiFc 
[…], abyGcie na tej pamiFci budowali wasze Dycie. AEpamiFA 
taE– dawna iEdzisiejszaE– mówi nam, De Gwiata, przyszBoGci, 
nie moDna budowaA za cenF Boga, De Dycia ludzkiego nie 
moDna projektowaA bez Boga, przeciw Bogu. Zachowajcie 
wiFc pamiFA tego polskiego, chrzeGcijaCskiego TysiHclecia, 
odnawiajcie jH wciHD na nowo, oGwiecajcie Chrystusowym 
duchem, aDeby ocaliA Dycie. Ludzie, którzy pamiFtajH, skHd 
pochodzH, ludzie, którzy ceniH swoje tradycje, mogH wnieGA 
wiele wEDycie kaDdego kraju. Natomiast kaDdy dobrobyt, 
osiHgniFty kosztem Boga, przynosi stratF, przynosi GmierA 
[...]. Mamy bogate doGwiadczenia religijne, moralne, 
spoBeczne, narodowe iEpolityczne. Dobrze wiemy, De wszelkie 
moce, które sprawiBy, De naród trwa iErozwija siF, wEduDym 
stopniu zawdziFczamy naszemu natchnieniu iEduchowoGci 
religijnej, którH wEnajtrudniejszych momentach odDywiaBa siF 
nasza duchowoGA ojczysta iEkultura narodowa.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E%+,1!%M"" 
K*MP(+!)* 9? O" 3@?5

O EprzyszBoGci […] nie moDna myGleA 
spokojnie, gdy siF zapomina oEprzeszBoGci. 

Bez niej nie moDna odnaleIA ani pogBFbiA swej toDsamoGci. 
MyGlHc oEprzyszBoGci nie moDna odcinaA tych korzeni, 
zEktórych siF wyrasta, bo one sH kluczem do zrozumienia nas 
samych. SH zaG kluczem dlatego, gdyD wrosBy wEChrystusa 
iEJego KoGcióB.

.!7*KL-"*)"* &( !%&/ 8((!&/)%#/')*'  

.(M()"" -(M)*2( N-"%1% | !7/K 3: O" 3@>@
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W BaGnie oparcie oEtradycjF, kulturF, która, 
tak jak polska kultura, przesiHkniFta jest 

wartoGciami religijnymi, sprawi, De egoistyczna cywilizacja 
iEegoistyczna technologia pracy nie bFdH mogBy zredukowaA 
czBowieka do roli narzFdzia produkcji […], albo teD 
narzFdzia konsumpcji. OEwartoGci czBowieka ostatecznie 
decyduje to, kim jest, aEnie to, ile ma. IEjeDeli czBowiek zatraci 
swojH godnoGA, wiarF, GwiadomoGA narodowH tylko dlatego, 
by wiFcej mieA, to postawa taka musi ostatecznie prowadziA 
do pogardy dla samego siebie. Natomiast czBowiek Gwiadomy 
swej toDsamoGci pBynHcej zEwiary, zEchrzeGcijaCskiej kultury, 
dziedzictwa ojców iEdziadów, zachowa swH godnoGA, znajdzie 
poszanowanie uEinnych iEbFdzie peBnowartoGciowym 
czBonkiem spoBeczeCstwa, wEktórym wypadBo mu DyA.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E!0) 
K(2+)#'% 35 O" 3@?:
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N aród chrzeGcijaCski, silny mocH tajemnicy 
paschalnej, krzyDa iEZmartwychwstania 

Chrystusa, nawet wEtrudnych okresach nie przestaB broniA, 
tworzyA iEprzekazywaA swojej wBasnej kultury. DziFki temu 
zachowaB GwiadomoGA siebie iEumiaB zEzagroDeC iEklFsk 
moralnych iEfizycznych, których wEnaszej historii nie 
brakowaBo, wyjGA zwyciFsko, po chrzeGcijaCsku, owszem, 
umocniA swojH toDsamoGA, swoje miejsce wEwielkiej rodzinie 
narodów Europy iEGwiata.

OEtej woli zwyciFstwa, oEDywotnoGci narodu 
GwiadczH wEsposób szczególny ostatnie dziesiHtki lat, 
aEnawet wrFcz ostatnie lata naszej historii. Drogo 
okupiliGmy wEczasie ostatniej wojny wolnoGA „naszH iEwaszH”. 
Znamy cenF tej ofiary. Zapewne tutaj poGród was sH tacy, 
którzy noszH jeszcze jej znaki na ciele lub na duszy. Ale 
zEtej straszliwej hekatomby naród nasz wyszedB umocniony, 
wEprzekonaniu oEwBasnej godnoGci, oEswoim prawie do Dycia 
jako gospodarz wBasnej Ojczyzny, wEprzekonaniu oEprawie 
do wBasnej historii, do peBnej wolnoGci iEniepodlegBoGci, do 
samostanowienia iEsamorzHdnoGci; aEto wszystko wEoparciu 
oEwiernoGA Chrystusowi, który jest Panem historii iEPanem 
naszego Dycia.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- 7E8!%'L- P*)*M+8,+ 
P!+8,*M% 3@ QE3@?4

D rodzy Rodacy, nigdy nie traAcie zEoczu 
waszego chrzeGcijaCskiego dziedzictwa. 

MoDecie wEnim odnaleIA mHdroGA iEodwagF, aby stawiA czoBo 
wielkim wyzwaniom religijnym iEetycznym naszych czasów.

.!7*KL-"*)"* &( KT(&7"*S/ .(M,8"*' .(&#7%, K(&M"1-/ 
„%)"(T .%R,8"” | 1(!()1( [8%)%&%], 9? M".#% 9::9
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J akie to pocieszajHce, De uEmBodzieDy na 
caBym Gwiecie roGnie zainteresowanie wBasnH 

przeszBoGciH. OdkrywajH samych siebie szukajHc podstaw 
wBasnej toDsamoGci, jej IródeB iEkorzeni. Tych pierwszych 
warstw, zEktórych ona wyrasta. Wiem, De proces ten obejmuje 
wEduDej mierze naszH mBodzieD polonijnH, De coraz chFtniej 
poznajH dzieje Ojczyzny swoich ojców, jFzyk, caBe jej bogactwo. 
IEam proud to be Polish-American10E– mówiH chFtnie. 
Ale wówczas sH dumni ze swego pochodzenia, gdy lepiej 
je poznajH, bo wtedy nie odczuwajH Dadnego kompleksu. 
Pomagajcie im wEtym poznawaniu iEwyzwalaniu siF.

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" %K*!/8%R,8"*' 
&*1!("1-$%K1!%K#8 3@ "O 3@?>

Z achowajcie wiFc pamiFA tego polskiego, 
chrzeGcijaCskiego TysiHclecia, odnawiajcie 

je wciHD na nowo, oGwiecajcie Chrystusowym Duchem, 
aDeby ocaliA Dycie. Ludzie, którzy pamiFtajH skHd pochodzH, 
ludzie, którzy ceniH swoje tradycje, mogH wnieGA wiele 
wEDycie kaDdego kraju. Natomiast kaDdy dobrobyt osiHgniFty 
kosztem Boga przynosi stratF, przynosi GmierA.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E%+,1!%M"" 
K*MP(+!)* 9? O" 3@?5

10  „Jestem dumny z$bycia Polakiem i$Amerykaninem”.
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D o was siF zwracam, drodzy mBodzi 
Przyjaciele, wEsposób szczególny. Miejcie 

odwagF podejmowaA to trudne dziedzictwo iErozwijaA je. 
Tyle jest dziG spraw, tyle wartoGci, które wymagajH czuwania, 
by czBowiek nie zacieraB wEsobie, wEswoich powiHzaniach 
iEodniesieniach spoBecznych wpisanego weC przez StwórcF 
iEodnowionego przez Chrystusa obrazu iEpodobieCstwa 
BoDego, by nie zacieraB tego obrazu wEinnych.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E-"*M8"*' P!/1%)""  
0!%2K*)1, -E81L!/K .%."*S 7-!%#% ,"< &( KT(&7"*S/ 
M()&/) ;: QE3@?9

Z EpewnoGciH nasze dziedzictwo jest wielkie, 
ale jest iEtrudne. Musimy je wciHD na nowo 

odkrywaA, pogBFbiaA, DyA nim, przekazywaA je tym, którzy 
idH iEktórzy przyjdH po nas. Jest to ogromnie waDne dla was, 
którzy Dyjecie poza wBasnH OjczyznH, czy teD poza OjczyznH 
waszych przodków.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- 7E8!%'L- P*)*M+8,+ 
P!+8,*M% 3@ QE3@?4

J eGli […] odwoBujemy siF do przeszBoGci, jeGli 
przyglHdamy siF naszemu dziG, to czynimy 

to przede wszystkim zEmyGlH iEzEtroskH oEprzyszBoGA. Bo, 
jak ktoG powiedziaB: „Naród, który pozwala siF odciHA od 
tradycji, schodzi do poziomu plemienia” (A. SBonimski).

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" %K*!/8%R,8"*' 
&*1!("1-$%K1!%K#8 3@ "O 3@?>
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W iernoGA korzeniom nie oznacza 
mechanicznego kopiowania wzorów 

zEprzeszBoGci. WiernoGA korzeniom jest zawsze twórcza, 
gotowa do pójGcia wEgBHb, otwarta na nowe wezwania, 
wraDliwa na »znaki czasu«. WyraDa siF ona takDe wEtrosce 
oErozwój rodzimej kultury, wEktórej wHtek chrzeGcijaCski byB 
od samego poczHtku. WiernoGA korzeniom oznacza nade 
wszystko umiejFtnoGA budowania ogromnej wiFzi miFdzy 
odwiecznymi wartoGciami, które tyle razy sprawdziBy siF 
wEhistorii, aEwyzwaniami Gwiata wspóBczesnego, miFdzy 
wiarH aEkulturH, miFdzy EwangeliH aEDyciem.

.!7*KL-"*)"* .(S*2)%M)* -/2T(,7()* )% M(1)",8+ 
-E8!%8(-"* 3: Q" 3@@>

W ykorzenienie jest groInH chorobH spoBecznH. 
Im bardziej czBowiek jest Gwiadomy wBasnej 

genealogii, duchowej gleby, zEktórej wyrasta, tym dojrzalszy 
jest do podejmowania zadaC, jakie mu stawia konkretna 
sytuacja. Odnosi siF to równieD do Rodaków, którzy sprostaA 
muszH coraz to nowym trudnoGciom wyBaniajHcym siF przed 
nimi wEkraju, jak iEdo tych, którzy zEróDnych powodów czuli 
siF zmuszeni do szukania dla siebie iEswoich dzieci nowego 
gniazda na obczyInie.

.!7*KL-"*)"* &( .!7*&,1%-"#"*M" .(M()"" N-"%1% 

.(&#7%, +!(#7/,1(N#" (&,T()"<#"% 1%PM"#/ .%K"U18(-*' 
-E&(K+ .(M,8"K "K. '%)% .%-T% ""  | !7/K 9> Q" 3@?4
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W ywodzicie siF znad WisBy, gdzie wEprzeszBo 
tysiHcletniej historii chrzeGcijaCskiego 

narodu znajduje siF klucz do waszejE– czasem moDe 
niezrozumiaBej dla innychE– duszy, psychiki, sposobu 
myGlenia iEpostFpowania.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E%!2*)1/)"* 
P+*)(, %"!*, 33 "Q 3@?>

Historia jest jednym z$podstawowych czynników samookre%la-
nia si# cz!owieka w$ jego wymiarze indywidualnym i$spo!ecz-
nym. Bez poznania historii i$kultury w!asnego kraju nie mo'e 
zaistnie* g!#bsze uto'samienie si# z$nim, patriotyzm i$dzia!a-
nie dla jego dobra. To uzasadnia wypowiedzi Papie'a na temat 
znaczenia historii i$narodowej tradycji polskiej. Wskazuje on na 
te wydarzenia w$historii Polski, które s" tytu!em do dumy z$niej 
Polaków, lecz mówi tak'e o$tych, które mia!y charakter nega-
tywny i$sprawi!y, 'e w$XVIII w. wielki i$pot#'ny kraj, jakim by!a 
Rzeczypospolita, zosta! rozgrabiony przez obce pot#gi.
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J ak widzimy, oblicze Europy zmieniBo siF 
iEnadal stopniowo ulega przeksztaBceniom. 

JesteGmy narodem, który ma swój szczególny wkBad wEte 
przemiany. Nasze wysiBki nie poszBy na marne iEdzisiaj 
zbieramy juD owoce, jak choAby to dzisiejsze wspólne 
spotkanie. JednakDe nowe sytuacje wymagajH nowych 
postaw, które rodzH siF ze spokojnych przemyGleC. 
WinniGmy wzmacniaA naszH toDsamoGA narodowH, nie 
wolno nam zapominaA, kim jesteGmy iEgdzie sH nasze 
korzenie. WinniGmy czuA siF zawsze jednH wspólnotH, 
niezaleDnie od tego, gdzie sH nasze domy iEmiejsca pracy. 
JesteGmy odpowiedzialni za rozwój naszej kultury iEnauki, 
ale nie moDemy teD zapomnieA, De naleDymy do wielkiej 
wspólnoty narodów, De korzystamy zEich dorobku 
iEosiHgniFA. Inne narody teD chcH ubogacaA siF, czerpiHc 
zEnaszego skarbca. MoDemy byA dumni zEtego, co mamy. 
Dlatego tak bardzo waDne jest, by czuA siF Polakiem, mieA 
GwiadomoGA polskich korzeni, które siFgajH tysiHca lat, 
aEczerpiH swH siBF zEchrzeGcijaCskiej wiary iEeuropejskiej 
kultury. WwiadomoGA tych zwiHzków, aEzarazem GwiadomoGA 
wartoGci wBasnej kultury pomogH nam wBaGciwie oceniA 
samych siebie iEzwiFkszH poszanowanie kultury innych 
narodów. JesteGmy odpowiedzialni za PolskF, za to, co ona 
stanowi, za to, co od niej otrzymaliGmy iEotrzymujemy 
[…]. Musi byA docenione twórcze znaczenie iEtrud naszych 
sprzeciwów. Musimy teD sami od siebie potwierdziA nasz 
wkBad wEnowe uksztaBtowanie Dycia na naszym kontynencie. 
Musimy wypracowywaA ten nowy ksztaBt ze wszystkimi, 
przede wszystkim zEtymi, zEktórymi BHczy nas historyczne 
sHsiedztwo.

.!7*KL-"*)"* .(&#7%, %+&"*)#'" &M% +#7*,1)"8L- 
!7/K,8"*2( ,.(18%)"%  „8!%' – *K"2!%#'%” 
-%1/8%) 9@ OE3@@:
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U sByszaBem takDe wiele razy sBowa uznania 
pod adresem naszego narodu, zwBaszcza 

wEzwiHzku zEjego trudnymi dziejami, wEciHgu których 
jednak stale daje dowody umiBowania wolnoGci, toDsamoGci, 
niepodlegBoGci iEtych wartoGci, tych ideaBów wytrwale broni. 
To tyle, Deby przekazaA zgromadzonym tutaj rodakom 
sBowa oErodakach na bardzo dalekim zachodzie Ameryki 
PoBudniowej.

&( .(M%8L- .(&#7%, %+&"*)#'" 2*)*!%M)*' (E-"7/#"* 
-E%K*!/#* T%#"R,8"*' | -%1/8%) 3; "" 3@?4
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T o wasze teraz, to dziG iErodzHce siF jutro 
wyBania siF zEprzeszBoGci, ma swojH historiF. 

HistoriF przeszBo tysiHcletniego paCstwa iEochrzczonego 
narodu. Wyrasta ze wspólnych dziejów, wspólnego jFzyka 
(czasem moDe zapomnianego lub nie nauczonego), ze 
wspólnej kultury, ze wspólnych uczuA. PrzeszBoGci tej 
wstydziA siF nie musimy. ByBa niejednokrotnie bardzo 
trudna, obfitowaBa czasem wEtragedie, po których 
przychodziBo zmartwychwstanie, bo obfity byB przede 
wszystkim trud wiernoGci, by nie zawieGA Ojczyzny, 
narodu, Boga, KoGcioBa, by nie zdradziA czBowieka, 
nie odstHpiA od ducha Ewangelii. ZEtego wszystkiego 
rodziBo siF iEpogBFbiaBo poczucie godnoGci czBowieka, 
umiBowanie prawdy, sprawiedliwoGci, wolnoGci pojFtej 
po chrzeGcijaCsku, wolnoGci naszej iEwaszej. Tak rósB 
duch tolerancji iEsolidarnoGci, która wEtym dziesiFcioleciu 
przybraBa tak bardzo chrzeGcijaCski iEpolski ksztaBt iEstaBa siF 
wyzwaniem nie tylko na naszej ziemi, ale dla Gwiata caBego 
[…]. CzBowiek, naród, musi opieraA siF na doGwiadczeniach 
dziejowych iEczerpaA zEnich mHdroGA, siBF, program. DziesiFA 
wieków naszej przeszBoGci religijnej, narodowej iEpaCstwowej, 
dziesiFA wieków naszej kultury tak bardzo humanistycznej, 
bo chrzeGcijaCskiej, jest wspólnH wBasnoGciH iEdziedzictwem, 
wyposaDeniem iEbogactwem, zEktórego wciHD na nowo 
musimy czerpaA.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E%!2*)1/)"* 
P+*)(, %"!*, 33 "Q 3@?>

W ówczas, kiedy myGlimy oEwspólnym 
dobru, nasze myGli iEserca zEkoniecznoGci 

koncentrujH siF na tej ziemi, zEktórej wszyscy wyroGliGmy, 
wEtej OjczyInie, która jest naszH wspólnH matkH. MiarH 
wspólnego dobra jest jej dobro […]. Trzeba tutaj dodaA, De 
jeDeli my odczuwamy niepokoje wEzwiHzku zEtym, co siF 
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dzieje wEPolsce, to jesteGmy wEtych niepokojach wspierani 
przez bardzo wielu ludzi na Gwiecie, przez bardzo wiele 
Grodowisk na Gwiecie. Sprawy naszej Ojczyzny staBy siF 
wEjakiG szczególny sposób sprawami wielu narodów, wielu 
spoBeczeCstw, poniekHd sprawami caBej ludzkoGci. Widocznie 
te dokonujHce siF wEPolsce sprawy majH swojH wagF, swój 
szczególny ciFDar gatunkowy, odczuwany szeroko nie 
tylko przez nas, którzy jesteGmy jak gdyby bezpoGrednim 
ich podmiotem, wszystko jedno czy wEPolsce, czy poza jej 
granicami, ale takDe iEprzez innych ludziE– widocznie sH to 
sprawy waDne iEzasadnicze […]. OtóD, jeDeli tak jest, jeDeli 
dobrze rozeznajemy znaki czasu, tego dzisiejszego czasu, 
tego BoDego Narodzenia Roku PaCskiego 1981, jeDeliE– 
powtarzamE– dobrze rozeznajemy, to wEtakim razie nasze 
Dyczenia wspólnego dobra powinny byA zwiHzane zEgBFbokH 
modlitwH, powinny byA po prostu modlitwH, modlitwH.

OEto, aDeby naszym Rodakom wszFdzie, 
aEzwBaszcza wEOjczyInie, nie zabrakBo siB, nie zabrakBo 
siB wewnFtrznych iEzewnFtrznych, potrzebnych do 
sprostania tym zadaniom, które wEtej chwili wyBaniajH 
siF przed PolskH, które wEtej chwili wEpewnym sensie 
Polska, jako naród iEjako spoBeczeCstwo, stawia przed 
ludzkoGciH. PrzecieD tu chodzi oEtakie zasadnicze wartoGci, 
jak godnoGA czBowieka, godnoGA ludzkiej pracy, jak prawo 
narodu do stanowienia oEsobie. To wszystko jFzykiem 
doGwiadczeC naszej Ojczyzny mówi do caBej ludzkoGci 
iEludzkoGA Gwiadoma doniosBoGci tych spraw podejmuje 
je, przynajmniej daje poznaA, De rozumie, De sH to sprawy 
waDne, De jest wEtych sprawach zEnami.

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" !7/K,8"*', -/2T(,7()* 
'*&*)%N#"* &)" .( -.!(-%&7*)"+ ,1%)+ -('*))*2( 
-E.(M,#* "E&*M*2%M"7%#'" !+#$+ ,(M"&%!)(NX .!7*7 
-T%&7* 8(K+)",1/#7)* | !7/K 9= O"" 3@?3
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H istoria, zwBaszcza historia naszej Ojczyzny, 
peBna jest szlachetnych czynów. Widzimy 

je równieD iEwe wspóBczesnych nam czasach. Wiadomo, De 
wysiBki zmierzajHce do wolnoGci, poszanowania godnoGci 
czBowieka, poszanowania jego pracy, moDliwoGci Dycia 
wEzgodzie zEwBasnym sumieniem iEprzekonaniami pozornie 
nie doprowadziBy do zamierzonych celów. ZmieniBy jednak 
duszF narodu, jego GwiadomoGA. WysiBki te podnoszH ducha. 
WskazujH na to, De wEDyciu istniejH inne wartoGci, duchowe, 
moralne, które nie mierzH siF wartoGciami materialnymi, 
ale sH decydujHcymi wartoGciami we wBaGciwej hierarchii 
ludzkiego bytowania.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E-"*M8"*' P!/1%)"" 
M()&/) ;: QE3@?9

B FdHc poza OjczyznH stale wERzymie, aEnieraz 
iEpoza Rzymem, jestem jednak bardzo 

wEmojej OjczyInie, bardzo gBFboko przeDywam wszystkie 
wydarzenia, które siF wEniej dziejH, zwBaszcza wydarzenia 
trudne, iEdajF wciHD gBoGno wyraz temu, do czego Polacy 
jako naród majH prawo ze strony swoich sHsiadów iEze 
strony wszystkich narodów, zwBaszcza narodów, zEktórymi 
historia, przede wszystkim naszego kontynentu, bliDej nas 
zwiHzaBa. IEdawaBem temu wyraz wEciHgu ostatnich miesiFcy 
iEostatnich tygodni, wEzwiHzku ze stanem wyjHtkowym, czyli 
stanem wojennym, wEPolsce, dawaBem temu wyraz zwracajHc 
siF zarówno do wBadz wEpaCstwie, jak teD zwracajHc siF do 
wszystkich przedstawicieli paCstw iEnarodów, zwBaszcza 
tych, od których szczególnie zaleDy to, aby prawa ludzi 
iEnarodów byBy respektowane.
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To jest dziedzictwo wielowiekowe, tegoGmy siF nie 
nauczyli dopiero zEdeklaracji Narodów Zjednoczonych po 
drugiej wojnie Gwiatowej. Tego uczyliGmy siF wEciHgu stuleci. 
ZEtakim posBannictwem przybywaB na Sobór wEKonstancji 
PaweB WBodkowic. To jest dziedzictwo wiekowe. Trudno 
byA Polakiem nie noszHc wEsobie tego dziedzictwa.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E)"2*!"", -/2T(,7()* &-% 
K"*,"U#* .( -.!(-%&7*)"+ ,1%)+ -('*))*2( -E.(M,#*. 
M%2(, 35 "" 3@?9

Pawe! W!odkowic (1370-1435), uczony, rektor Uniwersytetu 
Jagiello(skiego (Kraków), pisarz religijny i$polityczny, prawnik 
i$dyplomata, cz!onek delegacji polskiej na Sobór w$Konstancji 
(1414-1418). Przedstawi! na nim traktat przeciwko Krzy'akom 
(Zakon Naj%wi#tszej Maryi Panny Domu Niemieckiego), któ-
rzy si!" i$ terrorem nawracali na chrze%cija(stwo poga(skich 
Prusów. Pot#pia! te dzia!ania Krzy'aków i$broni! prawa ka'dej 
narodowo%ci, równie' i$pogan, do 'ycia na w!asnej ziemi, co nie 
by!o wówczas powszechnie przyjmowane. Dzi#ki jego wyst"-
pieniu na Soborze delegacja polska zwyci#'y!a w$sporze inte-
lektualnym, prawnym i$dyplomatycznym z$zakonem Krzy'aków. 
Traktat Paw!a W!odkowica by! pierwszym naukowym sformu!o-
waniem polskiej doktryny o$tolerancji i$pocz"tkiem nowocze-
snej nauki prawa mi#dzynarodowego. W$XV w. Rzeczpospolita 
sta!a si#, na ponad 300 lat, najwi#kszym pa(stwem Europy. Nie 
na zasadzie ekspansji militarnej, lecz dzi#ki sile swojej kultury 
i$ organizacji (unia polsko-litewska) oraz wolno%ciowym pra-
wom jej obywateli. Wolno%* obywatelska osi"gn#!a w$niej po-
ziom nieznany ówczesnemu %wiatu. Dlatego chronili si# w$niej 
,ydzi i$innowiercy z$ró'nych krajów. W$Rzeczypospolitej monar-
cha nie d"'y! do kierowanie religi" wyznawan" przez jej obywa-
teli i$Ko%cio!em, jak mia!o to miejsce w$krajach protestanckich. 
W$tych zapanowa!a zasada: cuius regio, eius religio [czyja w!a-
dza, tego religia – wyznanie]. Jan Pawe! II by! zafascynowany 
histori" Polski. Zwraca! uwag#, 'e obrona praw ludzi i$narodów 
jest charakterystycznym rysem jej dziejów.
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I ntegracja jest na pewno waDnym 
zagadnieniem dla wszystkich iEkoniecznym. 

DziG nikt nie moDe zamykaA siF we wBasnym gettcie. Musicie 
sBuDyA krajowi, wEktórym Dyjecie, pracowaA dla niego, kochaA 
go iEprzyczyniaA siF do jego rozwoju, rozwijajHc siebie, wBasne 
czBowieczeCstwo, to, co wEwas jest, to, co was tworzy, bez 
faBszowania, bez zacierania tych linii, które siFgajH wstecz 
iEpoprzez waszych rodziców, poprzez pokolenie, moDe 
juD poprzez wiele pokoleC wyrastaBy wErzeczywistoGci 
pod wieloma wzglFdami skromniejszej iEuboDszej niD ta, 
wEktórej Dyjecie, ale przecieD wielkiej, ale cennej. Nie dajcie 
siF zwodziA Batwymi hasBami, obiegowymi powiedzeniami, 
pBytkimi opiniami. Czytajcie tF rzeczywistoGA, uczcie 
siF jej, kochajcie jH, przetwarzajcie iEnadawajcie jej nowy, 
wspóBczesny wymiar. Poznanie jej iEDycie niH na co dzieC 
jakDe czFsto pomaga rozumieA lepiej samego siebie iEdrugiego 
czBowieka, zbliDyA siF do Boga poprzez wiarF iEmiBoGA.

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" 0!%)#+,8"*' | .%!/S ;3 QE3@?:

Osiedlaj"c si# w$obcym kraju emigrant staje wobec problemu, 
który jest niezwykle wa'ny dla niego i$jego kolejnych pokole(. 
Polega on na konieczno%ci zaj#cia zdecydowanej postawy wo-
bec kultury kraju osiedlenia i$wobec dziedzictwa kulturowego 
wyniesionego z$ojczyzny. Mo'e to by* postawa integracji lub 
asymilacji. Pierwsza polega na aktywnym w!"czeniu si# w$'ycie 
kraju osiedlenia przez poznanie jego j#zyka i$kultury, nabycie 
praw obywatela, wype!nianie jego obowi"zków i$przyj#cie pew-
nych warto%ci kultury nowego kraju, przy zachowaniu jednak 
ró'nych warto%ci kultury wyniesionej z$ kraju ojczystego. Jej 
przeciwie(stwem jest asymilacja. Ma ona miejsce wówczas, gdy 
emigrant wyzbywa si# kultury wyniesionej z$Ojczyzny, ukrywa 
swoje pochodzenie i „roztapia si#” bez %ladu w$kraju osiedle-
nia. Taka postawa pozbawia go szacunku w$oczach miejsco-
wego spo!ecze(stwa, wobec którego nie da si# ukry* obcego 
pochodzenia. Pozbawia go tak'e szacunku dla samego siebie, 
co rodzi negatywne skutki psychologiczne w$jego osobowo%ci.
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S toicie przed waDnym problemem 
wejGcia wEnowe Grodowisko, integracji, 

przy równoczesnym zachowaniu iEpogBFbianiu wBasnej 
toDsamoGci: tego, co przynosicie wEsobie, co uformowaBa 
wEwas wiara, bogaty ksztaBt historii, historii zbawienia na 
naszej ziemi, rodzima kultura iEojczyste dzieje, które zapisaBy 
iEwciHD piszH swojH kartF takDe na ziemi szwajcarskiej; przy 
zachowaniu tych wszystkich wartoGci, które ostatnio zEtakH 
siBH ujawniBy siF wEDyciu naszego narodu11.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E,7-%'#%!"" | ,"() 3> Q" 3@?=

D rodzy Rodacy, umiejcie prawidBowo oceniA 
to, co jest wEwas iEwokóB was! Umiejcie 

wartoGciowaA, rozróDniaA, wybieraA! Umiejcie uszanowaA 
takDe to dobro, które jest wEwas samych iEnie zacierajcie 
tych dróg, które prowadzH do ojczystego kraju. Umiejcie 
teD korzystaA zEbogatego doGwiadczenia innych. Umiejcie 
wBHczyA siF wEsposób twórczy, konstruktywny wEDycie 
tego nowego spoBeczeCstwa, zEktórym poBHczyBy siF wasze 
losy. Nade wszystko zaG zachowajcie dar wiary iEDywH 
wiFI zEwielkH wspólnotH ludu BoDego, jakim jest KoGcióB 
Chrystusowy na caBej ziemi: iEwEPolsce, iEwEKanadzie.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E8%)%&7"* | 1(!()1( 3= "O 3@?=

11  Papie' ma na my%li ruch i$program SOLIDARNO+CI.
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M usicie jednak pamiFtaA oEtym, aby budujHc 
tF nowH rzeczywistoGA nie zatraciA iEnie 

zagubiA tamtych wartoGci, które sH waszym dziedzictwem 
przekazanym przez ojców czy praojców, tych wartoGci 
ludzkich, chrzeGcijaCskich, których soki Dyciodajne pBynH 
przy wspólnym pniu przynaleDnoGci do kultury iEtradycji 
polskiej.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E#$"M* 
,%)1"%2( &* #$"M* =E"Q 3@?>

W Etrosce oEwspólne dobro ten kraj, wobec 
nieznanego gdzie indziej bogactwa ras, 

kultur iEnarodów, na róDne sposoby szukaB integracji. 
Stworzono takie teorie, jak natywizm, stapiajHcy tygiel iEinne, 
które jednak nie przyniosBy spodziewanych efektów. Dzisiaj 
mówi siF oEzasadzie etnicznej, oEkorzeniach, jako De zEtych 
korzeni wyrasta peBna osobowoGA jednostki, wspólnoty czy 
narodu. KoGcióB pragnie sBuDyA tej indywidualnej iEspoBecznej 
integracji. MówiBem oEtym przy róDnych okazjach iEsporo 
dokumentów KoGcioBa dotyczy tego problemu. Jest rzeczH 
koniecznH studiowanie ich iEwprowadzanie wEpraktykF.

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" %K*!/8%R,8"*' 
&*1!("1-$%K1!%K#8 3@ "O 3@?>

Natywizm$– ideologia, w$której przejawia! si# negatywny sto-
sunek do emigrantów z$krajów s!owia(skich i$roma(skich, ma-
j"cych rzekomo stanowi* zagro'enie dla rasowej i$kulturowej 
czysto%ci prawdziwych Amerykanów z$ krajów anglosaskich 
i$protestanckich oraz dla ich stylu 'ycia. Stapiaj"cy tygiel (ang. 
melting pot)$– teoria, wed!ug której odr#bne, w!asne kultury 
nap!ywaj"cych do USA emigrantów ró'nych grup etnicznych 
mia!y si# stopi* jak w$ tyglu i$da* w$wyniku jednolit" kultur# 
anglosask" w$stylu ameryka(skim. Inaczej asymilacja.
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W ciHD wiFc pozostaje bardzo Dywy 
iEaktualny proces integracji, iEto integracji 

wEpodwójnym znaczeniu: chodzi oEintegracjF, oEwzrost 
GwiadomoGci iEdojrzaBoGci wEBonie samej Polonii iEchodzi 
oEintegracjF wEobrFbie kraju, który jest waszH ojczyznH. 
Drodzy bracia iEsiostry, im bardziej bFdziecie Gwiadomi 
waszej toDsamoGci, duchowoGci, historii, kultury 
chrzeGcijaCskiej, zEktórej wyroGli wasi dziadowie iEojcowie, 
iEzEktórej wy wyrastacie, tym lepiej sBuDyA bFdziecie waszej 
nowej ojczyInie, tym bardziej zdolni bFdziecie pomnaDaA 
dobro wspólne Stanów Zjednoczonych.

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" %K*!/8%R,8"*' 
&*1!("1-$%K1!%K#8 3@ "O 3@?>

P racujcie teD dla dobra tej wspólnoty, 
którH wybraliGcie lub wEktórej wypadBo 

wam DyA. BHdIcie wdziFczni za kaDde dobro iEumiejcie po 
chrzeGcijaCsku przebaczaA. Zachowujcie iEpomnaDajcie 
to dziedzictwo, które nosicie wEsobie. BHdIcie mu wierni 
wEtym, co dobre. To jest droga do ocalenia wBasnej godnoGci 
iEposzanowania godnoGci innych.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E%+,1!"" 
-"*&*R, 8%!M.M%17 39 "O 3@?;
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D rodzy bracia iEsiostry, kaDdy zEnas ma swoje 
wBasne powoBanie Dyciowe. OpatrznoGA 

BoDa sprawiBa, De wy, którzy siF wywodzicie zEPolskiE– macie 
realizowaA wasze ludzkie iEchrzeGcijaCskie powoBanie tutaj 
wEChile. RealizujHc je wnosiA winniGcie wEto spoBeczeCstwo 
wszystko to, czym jesteGcie bogaci. AEwiFc bogactwo 
waszego umysBu, waszego serca, waszej osobowoGci, waszego 
czBowieczeCstwa.

.!7*KL-"*)"* &( .(M%8L- -E#$"M* 
,%)1"%2( &* #$"M* =E"Q 3@?>
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T am […] na WybrzeDu, sBowo solidarnoGA 
zostaBo wypowiedziane wEnowy sposób, 

który równoczeGnie potwierdza jego odwiecznH treGA. 
WEimiF przyszBoGci czBowieka iEludzkoGci trzeba byBo 
wypowiedzieA to sBowo solidarnoGA. DziG pBynie ono szerokH 
falH poprzez Gwiat, który rozumie, De nie moDemy DyA wedle 
zasady: wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady: 
wszyscy zEwszystkimi, wszyscy dla wszystkich. SolidarnoGA 
musi iGA przed walkH. Wówczas ludzkoGA moDe przetrwaA 
iEmoDe rozwijaA siF wEkaDdej ludzkiej rodzinie.

SolidarnoGA to znaczy sposób bytowania, 
np. narodu wEjego ludzkiej róDnorodnoGci, aEzarazem 
jednoGci, przy uszanowaniu wszystkich róDnic iEwszystkich 
odmiennoGci, jakie miFdzy ludImi istniejH. AEwiFc jednoGA 
wEwieloGci, aEwiFc pluralizm. To wszystko zawiera siF 
wEpojFciu solidarnoGci (przemówienie wEGdyni 11 VI 
1987).

.!7*KL-"*)"* &( .(M()"" %K*!/8%R,8"*' 
&*1!("1-$%K1!%K#8 3@ "O 3@?>

„Tam […] na Wybrze'u…”. Papie' ma na my%li Gda(sk i$inne 
miasta polskiego Wybrze'a, gdzie w$ 1980 r. powsta! ruch 
SOLIDARNO+- i$ obj"! 10 milionów osób ze wszystkich klas 
spo!ecznych. By! to najwi#kszy w$historii %wiata ruch spo!eczny, 
pokojowy i$ demokratyczny. SOLIDARNO+- zmieni!a sytuacj# 
w$Europie. Zrodzi!a si# z$polskiej tradycji walki o$wolno%* i$mia-
!a chrze%cija(ski charakter ideowy. Jej postulaty wyra'a!y te za-
sady, które zawiera Deklaracja Praw Cz!owieka ONZ uchwalona 
w$1948 r. Komunistyczne w!adze PRL usi!owa!y zniszczy* ruch 
SOLIDARNO+- za pomoc" masowych represji po og!oszeniu 
stanu wojennego 13 XII 1981 r. Zosta! on zniesiony 22 lipca 
1983 r. Pluralizm wynika z$ natury spo!ecze(stwa. Jedno%* 
w$wielo%ci, o$której mówi Papie', mo'e zaistnie* wówczas, gdy 
przyjmowane s" niepodwa'alne zasady moralne w$postaci pra-
wa naturalnego.
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K iedy koCczyBa siF II wojna Gwiatowa, 
narodyE– zwBaszcza te, które najbardziej 

doGwiadczyBy okrucieCstwa, przemocy, obozów 
koncentracyjnych, nienawiGci czBowieka do czBowieka, 
pogardy dla czBowiekaE– uwaDaBy za swoje pierwsze zadanie, 
aDeby uchwaliA wspólnH DeklaracjF Praw CzBowieka. IEto 
byBo wielkie wydarzenie. Wszyscy zrozumieli, De jeDeli 
ludzkoGA iEnarody majH siF na przyszBoGA uchroniA od takich 
kataklizmów, jak druga wojna Gwiatowa, muszH wEcentrum 
postawiA sprawF czBowieka, godnoGA czBowieka, prawa 
czBowieka […]. Kiedy dzisiaj, juD od kilku dni, przejeDdDam 
przez róDne miasta tego kraju, spotykam bardzo czFsto 
transparenty zEnapisem „SolidarnoGA” […]. Moi drodzy 
bracia iEsiostry, moi drodzy Rodacy, znaczH one, De do 
tamtej Deklaracji Praw CzBowieka, wEciHgu czterdziestu lat, 
aEzwBaszcza wElatach osiemdziesiHtych, naród polski usiBowaB 
dopisaA treGA, która jest jednorodna zEDeklaracjH Praw 
CzBowieka.

Napis „SolidarnoGA” jest symbolem takiego wBaGnie 
porzHdku, wEktórym czBowiek znajduje siF wEcentrum. 
GodnoGA czBowieka iEprawa czBowieka sH kryterium 
tworzenia organizacji pracy iEkultury, Dycia spoBecznego, 
Dycia narodowej wspólnoty. IEdlatego odnosimy siF zEczciH 
do tego sBowa, do tego symbolu, do tej rzeczywistoGci. 
MyGlF, De na drodze dziejowej, którH idzie nasz naród, 
aEktóra nie jest drogH BatwH, zwBaszcza wEostatnich 
pokoleniach, to sBowo dopisuje jakHG treGA jednorodnH, 
stanowi etap wynikajHcy zEtych samych przesBanek, sBuDHcy 
tym samym dHDeniom, jakie oDywiajH nasze dzieje. Chcemy 
bowiem byA sobH iEDyA Dyciem wBasnym.
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5@SOLIDARNO*+– wyzwaniem dla %wiata 

O […] woli zwyciFstwa, oEDywotnoGci narodu 
GwiadczH wEsposób szczególny ostatnie 

dziesiHtki lat, aEnawet wrFcz ostatnie lata naszej historii. 
Drogo okupiliGmy wEczasie ostatniej wojny wolnoGA 
„naszH iEwaszH”. Znamy cenF tej ofiary […]. Ale zEtej 
straszliwej hekatomby naród nasz wyszedB umocniony, 
wEprzekonaniu oEwBasnej godnoGci, oEswoim prawie do Dycia 
jako gospodarz wBasnej Ojczyzny, wEprzekonaniu oEprawie 
do wBasnej historii, do peBnej wolnoGci iEniepodlegBoGci, do 
samostanowienia iEsamorzHdnoGci; aEto wszystko wEoparciu 
oEwiernoGA Chrystusowi, który jest Panem historii iEPanem 
naszego Dycia.

MyGlF, De tF równieD treGA wyraDa sBowo 
„SolidarnoGA”, które widzF tu wypisane na tym stadionie. 
SByszF, De na to sBowo reagujecie bardzo DywioBowo. 
Trudno mi siF dziwiA […], caBa zgromadzona spoBecznoGA 
belgijskiego Gwiata pracy reagowaBa na to sBowo tak samo 
DywioBowo, jak wy tu zgromadzeni, przy czym nie chodziBo 
tylko oEsBowo, chodziBo oEcaBy wysiBek, wysiBek Gwiata pracy 
zmierzajHcy do tego, aDeby zapewniA mu wBaGciwH godnoGA, 
aDeby zapewniA mu wBaGciwe miejsce wEspoBeczeCstwie, 
aDeby zapewniA ludziom pracy prawo do samorzHdnych 
zwiHzków zawodowych.

WidaA zEtego, De sprawa ta, która wiHDe siF 
ze sBowem „SolidarnoGA” nie jest tylko jakHG naszH 
polskH specyfikH, ale ma szeroki oddIwiFk poza PolskH, 
aEzwBaszcza tutaj, wEtych krajach, które bardzo wiele 
przyczyniBy siF do tego, aDeby chrzeGcijaCskH naukF 
spoBecznH wcieliA wEDycie, aEzwBaszcza wcieliA wEDycie 
Grodowisk robotniczych, Grodowisk pracy.
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D uch tolerancji iEsolidarnoGci, która […] 
przybraBa tak bardzo chrzeGcijaCski iEpolski 

ksztaBt iEstaBa siF wyzwaniem nie tylko na naszej ziemi, ale 
dla Gwiata caBego.
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>3Papie) Jan Pawe" II – misja Polonii i$emigracji

Z apaliliGmy nad PolskH iEPolakami na caBym 
Gwiecie GwiatBa TysiHclecia. Starajmy siF 

wszyscy oEto, by one nie zgasBy.
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>9Papie! Jan Pawe" II – misja Polonii i#emigracji

@#)@ )3E@B$+5.)

1. . /012302 © 45678/56 4219602 
19.02.1989 Rzym – Ojciec 'w. w parafii Santa Maria Mater Ecclesiae

2. :;5. 10–11 © <=</<>/;/:>/; 
1.01.1987 – Jan Pawe! II w Argentynie

3. :;5. 12 © ?2?/3?2 
1.01.1983 – Jan Pawe! II w Watykanie

4. :;5. 15 © 45678/56 4219602 
8.06.1999 Jezioro Wigry – VII pielgrzymka do Ojczyzny

5. :;5. 16 © 45678/56 4219602 
16.06.1999 Wadowice – VII pielgrzymka do Ojczyzny

6. :;5. 20 © ?2?/@756A BC>/D:0E 
22.06.1983 Mistrzejowice – II pielgrzymka do Ojczyzny

7. :;5. 23 © ?2?/F7:670 G/HAD:0E 
10.06.1979 Kraków – I pielgrzymka do Ojczyzny

8. :;5. 29 © ?2?/I/JCE7C> K5AD:0E 
10.06.1987 Kraków – III pielgrzymka do Ojczyzny

9. :;5. 30 © L25EM:6 NE7:67O:0E/OOO.P/;C/Q.RE6 
Ko'ció! Wniebowzi#cia Naj'wi#tszej Marii Panny w Krakowie  
(Ko'ció! Mariacki)

10. :;5. 34 © 45678/56 4219602 
17.06.1999 Jasna Góra – VII pielgrzymka do Ojczyzny

11. :;5. 36 © ?2?/S7O:C/Q 
1.05.1984 – Jan Pawe! II w Korei Po!udniowej

12. :;5. 42 © 45678/56 4219602 
26.11.2000 Watykan – Ojciec 'w. b!ogos!awi rodzin# w Dniu Jubileuszu 
Osób )wieckich

13. :;5. 45 © 45678/56 4219602 
Jan Pawe! II – zdj#cie z albumu „Wierny Bogu”

14. :;5. 47 © ?2?/7?2 
29.08.2004 Castel Gandolfo – Papie% b!ogos!awi dzieci

15. :;5. 53 © ?2?/<2O71 K/?C6AD:0E 
22.05.1995 *ywiec – V pielgrzymka do Ojczyzny

16. :;5. 55 © ?2?/.57S7M:6 T/RE7:6C6M0 
12.06.1987 Gda(sk – Msza 'w. na Zaspie, III pielgrzymka do Ojczyzny

17. :;5. 60 © ?2?/45678/56 U/8ED:0E 
14.08.1991 Jasna Góra – obchody )wiatowych Dni M!odzie%y

18. :;5. 65 © 45678/56 4219602 
24.02.1992 Konakry, Gwinea – spotkanie z m!odzie%"

19. :;5. 66 © ?2?/45678/56 U/8ED:0E 
12.06.1987 Gda(sk – Msza 'w. na Zaspie, III pielgrzymka do Ojczyzny

20. :;5. 70–71 © 45678/56 4219602 
5.11.2000 – transparent Zwi"zku Harcerstwa Rzeczypospolitej podczas 
Mszy )wi#tej na Placu 'w. Piotra

21. .V /012302 © ?2?/2?2 
28.05.1998 Innsbruck – Jan Pawe! II na spotkaniu z dzie&mi
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