
     

    XXIX niedziela zwykła -  

wspomnienie św. Jana Pawła II 
                           

Mt 22, 15 - 21     22 października  2017 
 

(15) Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w 

mowie. (16) Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze 

zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że 

jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci 

też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. (17) Powiedz nam 

więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy 

nie? (18) Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie 

wystawiacie na próbę, obłudnicy? (19) Pokażcie Mi monetę podatkową! 

Przynieśli Mu denara. (20) On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i 

napis? (21) Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: 
 

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara,                                   

a Bogu to, co należy do Boga. 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Ambroży 
 

Porzuć wszystko, co twoje, i idź za Chrystusem 
 

  [Jezus] poprosił o monetę dwudrachmową i zapytał, czyj nosi obraz: inną bowiem jest 

rzeczą obraz Boży, a inną obraz świata. Stąd też napomina nas: „Jeśli nosiliśmy obraz 

człowieka ziemskiego, nosimy również wyobrażenie człowieka niebieskiego” (1 Kor 15, 

49).  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Chrystus nie ma obrazu Cezara, bo jest obrazem Boga. Nie ma obrazu Cezara Piotr, 

ponieważ powiedział: „Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą” (Mt 19, 27). Obrazu 

Cezara nie można znaleźć ani u Jakuba, ani u Jana, jak u synów gromu... Jeśli więc nie miał 

obrazu Cezara, dlaczego zapłacił podatek? (Mt 17, 24–26).  

Nie dał ze swego, lecz oddał światu to, co należało do świata. Jeśli ty nie chcesz być 

posłuszny Cezarowi, nie posiadaj też tego, co należy do świata. Jeśli posiadasz bogactwa, 

jesteś poddany Cezarowi. Jeśli nic nie chcesz być winny królowi ziemskiemu, porzuć 

wszystko, co twoje i idź za Chrystusem. I dobrze [On] najpierw rozdzielił to, co ma być 

oddane Cezarowi: nikt bowiem nie może należeć do Pana, jeśli najpierw nie wyrzeknie się 

świata. Lecz my wyrzekamy się słowami, ale nie wyrzekamy się uczuciem; choć w 

rzeczywistości wyrzekamy się, gdy przyjmujemy tajemnicę (chrztu).  

Jakie to ciężkie okowy: przyrzec Bogu i nie wykonać zobowiązania! „Lepiej bowiem 

nie przyrzekać, niż przyrzekać i nie dotrzymać” (Koh 5, 4), bo umowa w sprawie wiary 

znaczy więcej niż umowa o pieniądze. 

„Oddaj, coś obiecał, póki jesteś w ciele, zanim przyjdzie komornik i „wrzuci cię do 

więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie spłacisz 

ostatniego grosza” (Mt 5, 25). 

 

 List Klemensa do Koryntian 
 

Modlitwa za władców 
 

  Daj zgodę i pokój nam i wszystkim mieszkańcom ziemi, jak dałeś ojcom naszym: 

nam, którzy pobożnie Cię wzywamy w wierze i prawdzie (Ps 114, 18; 146, 9), którzy 

słuchamy wszechmocnego i najświętszego imienia Twego, i tym, którzy nam przewodzą i 

rządzą nami na ziemi.  

Ty, Panie, dałeś im władzę królewską przez wspaniałą i niewysłowioną swoją moc, 

abyśmy poznali, że Ty ich otoczyłeś chwałą i czcią, i abyśmy byli im ulegli, a nie 

sprzeciwiali się zgoła woli Twojej. Daj im, Panie, zdrowie, pokój, zgodę, stałość, by 

władzę, jaką im poruczyłeś, dzierżyli bez uchybienia.  

Ty bowiem, Panie, niebiański Królu wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i cześć, i 

władzę ludziom tutaj na ziemi żyjącym. Ty, Panie, prowadź ich zmysły według tego, co 

dobre i przyjemne w oczach Twoich (Pwt 12, 25, 28; 13, 18), ażeby w pokoju i łagodności 

zbożnie piastowali daną im przez Ciebie władzę i Twojego zażywali miłosierdzia. Ty sam 

jeden więcej jeszcze dobrego nam świadczyć możesz.  

Ciebie wyznajemy przez Arcykapłana i Orędownika dusz naszych Jezusa Chrystusa, 

przez którego Tobie chwała i majestat teraz i z pokolenia na pokolenie, i na wieki wieków. 

Amen. 

 

 



 św.  Teofil Antiocheński 
 

Szacunek dla władzy, cześć dla Boga 
 

 

Cesarza będę szanował, nie oddając mu jednak czci boskiej, lecz modląc się za niego. 

Czczę natomiast Boga prawdziwego i prawdziwie istniejącego, wiedząc, że cesarz przezeń 

został uczyniony. Powiedz mi zatem: dlaczego nie czcisz cesarza [czcią boską]?  

Dlatego, że cesarz nie na to jest postawiony, by odbierać cześć boską, lecz by był 

otaczany należytym szacunkiem. Albowiem nie jest Bogiem, lecz człowiekiem przez Boga 

ustanowionym nie na to, by odbierał cześć boską, lecz by sprawiedliwie sądził. Jemu to do 

pewnego stopnia została dana przez Boga władza rządzenia, i on nie chce, by ustaleni przez 

niego podwładni byli nazywani cesarzami. 

Tytuł bowiem cesarza należy do niego i nikomu innemu używać go nie wolno. I tak czci 

boskiej poza Bogiem nikomu oddawać się nie godzi... Szanuj zatem króla, ale szanuj go z 

miłością, ulegając mu i modląc się za niego. Jeśli to uczynisz, wypełnisz wolę Boga, tak 

bowiem przykazuje Prawo Boże: „Lękaj się, synu mój, Pana i króla, nie łącz się z tymi, co 

obmawiają, bo wnet ich zagłada powstanie” (Prz 24, 21n). 

 

 św.  Justyn Męczennik 
 

Odpowiedzialność władzy przed Bogiem 
 

  Podatki i daniny urzędnikom waszym wszędzie i przed wszystkimi innymi płacić się 

staramy, tak właśnie jak nas Chrystus nauczył. Pewnego bowiem razu przystąpili do Niego 

niektórzy ludzie i zapytali Go, czy należy płacić cesarzowi podatki. Tedy odrzekł: 

„Powiedzcie mi, czyj wizerunek wybity na monecie?”. Oni zaś odpowiedzieli: 

„Cesarski”. Tedy znowu im rzekł: „Oddajcie więc, co cesarskie cesarzowi, a co Bożego 

Bogu” (Mt 22, 17–22 par.).  
 

Tak tedy samemu Bogu jedynie się kłaniamy, ale z całą gotowością wam służymy, 

uznajemy was jako cesarzy i władców nad ludźmi i modlimy się o to, by razem z potęgą 

cesarską zdrowy w was jaśniał rozum. Jeśli mimo próśb naszych i tego wyczerpującego 

wyjaśnienia nie roztoczycie nad nami opieki, nie nasza to będzie szkoda.  
 

Wierzymy bowiem, co więcej – żywimy najgłębsze przekonanie, że każdego stosownie 

do jego czynów dosięgnie kara w ogniu wiekuistym, i każdy z zakresu władzy sobie 

powierzonej Bogu rachunek zdawać będzie, jak to Chrystus wyraźnie zaznaczył: „Komu 

wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12, 48). 

 

 



 św.  Hipolit 
 

Nie stawiać nakazu Boga niżej nakazu ludzi 
 

Daniel więc poznawszy dekret [zakazujący modlitwy – Dn 6, 8n] zrozumiał, że jest to 

podstęp skierowany przeciw niemu, ale się nie zląkł ani się przestraszył i gotowy był raczej 

pozwolić się wydać na pokarm zwierzętom, niż poddać się nakazom króla. Miał bowiem 

wzór w trzech młodzieńcach, którzy nie chcieli paść na twarz przed posągiem króla i zostali 

ocaleni z pieca ognistego. Wszedłszy do swego domu, otwarł okna górnego piętra 

skierowane ku Jerozolimie i trzy razy dziennie modlił się na kolanach i wyznawał grzechy 

wobec swego Boga, jak to zwykł był czynić uprzednio (Dn 6, 11).  

Trzeba podziwiać bogobojność błogosławionego Daniela. Choć wydawał się całkowicie 

oddany sprawom króla, to jednak umiał codziennie trwać wiernie na modlitwie, oddając „co 

jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Boskiego Bogu” (Mt 22, 21).  

Lecz mógł ktoś powiedzieć: Cóż więc? Czy w ciągu dnia nie mógł modlić się do Boga 

w sercu, w nocy zaś, gdyby chciał, jawnie oddawać się modlitwie, aby się nie narażać? 

Mógł, ale nie chciał. Jeśliby to bowiem uczynił, ktoś spośród wodzów czy satrapów mógłby 

powiedzieć: Jakże on się boi Boga, jeśli przeląkł się nakazu królewskiego i poddał się jego 

dekretom? I tak mogliby oskarżyć go i zganić za niewiarę. Byłby to czyn świadczący o 

obłudzie, a nie o bojaźni Bożej i wierze w Boga. I w ten sposób mógłby dać powód do 

postawienia mu zarzutu przez wrogów: kto się bowiem komuś poddaje, ten następnie staje 

się niewolnikiem (2 P 2, 19). 

Ci jednak, którzy się nie boją, nie potrzebują też postępować obłudnie, ani też lękać się 

tych, którzy mają władzę, jeżeli tylko nie czynią zła. Bo gdy zażądają od nich czegoś, co 

jest obce ich wierze, lepiej jest umrzeć, niż uczynić to, czego się władcy domagają.  

Słowa apostoła nakazujące być poddanym wszelkiej władzy (Rz 13, 1) nie zostały 

powiedziane po to, abyśmy zaparłszy się naszej wiary i Bożych nakazów, czynili to, czego 

ludzie żądają, ale abyśmy lękali się władzy i nie czynili nic złego, aby nas nie karano jako 

złoczyńców. I dlatego mówi: „Mściciel jest sługą Bożym ze względu na tych, którzy 

czynią zło” (Rz 13, 4).  

Co? „Chcesz nie lękać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz przez nią chwalony. 

Jeśli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi ona miecz” (Rz 13, 3–4). A to 

zostało powiedziane dlatego, aby oddać się teraz życiu świętemu i bez zmazy, mając przed 

oczyma niebezpieczeństwo miecza. I dlatego też apostołowie, którym rządzący i uczeni 

zakazali głosić Słowo [Boże], nie przestali tego, będąc posłuszni raczej Bogu niż ludziom 

(Dz 5, 29). Kiedy [ci rządzący] wrzucili apostołów za to do więzienia, anioł w nocy 

wyprowadził ich stamtąd, nakazując, aby szli i głosili słowo Życia. 

 



Podobnie i Daniel. Gdy zakazano się modlić, nie poddał się dekretowi króla, aby nakazu 

Boga nie stawiać niżej od nakazu ludzi. Jeśli bowiem ktoś umrze z powodu Boga, trzeba się 

cieszyć, bo znalazł w tym życie wieczne.  

Na tym świecie nie trzeba dawać nawet pretekstu tym, którzy go szukają, aby w ten 

sposób bardziej ich zawstydzić. I gdy rządcy szukali pretekstu przeciw Danielowi, nie 

znaleźli go, ponieważ był on wierny (Dn 6, 4). Jeśli tedy ktoś, grożąc śmiercią, zmusza nas 

do tego, aby nie czcić Boga i nie modlić się do Niego, o wiele lepszą rzeczą jest ponieść 

śmierć niż czynić to, co każe. „Kto bowiem oddzielić nas może od miłości Boga? 

Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, niebezpieczeństwo, miecz?” (Rz 8, 35).  

I dlatego błogosławiony Daniel, który bardziej lękał się Boga [niż ludzi], wydał się sam 

na śmierć, jednak został ocalony przez anioła. Gdyby zaś usłuchał dekretu i zaprzestał się 

modlić przez trzydzieści dni, znaczyłoby to, że nie wierzy Bogu, „nikt bowiem nie może 

dwom panom służyć” (Mt 6, 24).  

Taka jest bowiem taktyka szatana, który prześladuje, uciska i przeciwstawia się 

świętym, aby na modlitwie nie podnosili rąk czystych (1 Tm 2, 8) do Boga. Wie on, że 

modlitwa świętych niesie pokój światu; złym natomiast – przekleństwo. Podobnie było 

na pustyni: gdy Mojżesz wznosił ręce, Izrael był górą, skoro zaś opuszczał, górowali 

Amalekici (Wj 17, 11). Tak samo rzecz ma się dzisiaj i spełnia się wśród nas: 

 gdy przestajemy się modlić, góruje nad nami nieprzyjaciel; gdy natomiast 

jesteśmy wierni modlitwie i spełniamy ją z gorliwością, moc i potęga złego upada. 

 

 
 

Jan Paweł II "Komentarz do Ewangelii " 

wyd. m, Kraków 2011 
 

 

 

Słowa o dystansie chrześcijanina wobec dóbr doczesnych wiążą się również z jego 

stosunkiem do kwestii politycznych. Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy dzisiaj świadkami 

stałego przenikania się ekonomii i polityki, zarówno w zakresie wielkich problemów                       

o znaczeniu ogólnokrajowym, jak i na mniejszym polu spraw życia rodzinnego i osobistego.  

 

Możemy obserwować to zjawisko w przypadku wyborów przedstawicieli do parlamentu                

i odpowiedzialnych za administrację publiczną, w udzielaniu poparcia listom kandydatów 

zaproponowanych obywatelom, w wyborach dokonywanych przez poszczególne partie, w 

wypowiedziach na temat osób, programów i sprawozdań dotyczących zarządzania dobrami 

publicznymi.  

Błędem byłoby całkowite lub częściowe uzależnienie polityki od kontekstu 

ekonomicznego. Lecz również projekty wyższego rzędu, mające na celu służbę osobie 

ludzkiej oraz dobru wspólnemu, są nim uwarunkowane i muszą uwzględniać sprawy 

związane z posiadaniem, używaniem, rozdziałem i obiegiem dóbr doczesnych. 



Wszystkie te punkty zawierają w sobie wymiar etyczny, który jest przedmiotem 

zainteresowania również prezbiterów, w świetle posługi, jaką powinni pełnić wobec 

człowieka i społeczeństwa, zgodnie z misją otrzymaną od Chrystusa. Przekazał On bowiem 

naukę i sformułował przykazania, które rzuciły światło nie tylko na życie poszczególnych 

osób, lecz również całego społeczeństwa. 

W szczególności Jezus sformułował przykazanie wzajemnej miłości. Zakłada ono 

poszanowanie każdej osoby i jej praw; zawiera reguły sprawiedliwości społecznej, której 

celem jest przyznanie każdej osobie tego, co się jej należy, oraz harmonijny rozdział dóbr 

doczesnych pomiędzy osoby, rodziny i grupy. 

Jezus podkreślił ponadto uniwersalizm miłości, przezwyciężającej różnice ras i narodów 

tworzących ludzkość. 

Można by powiedzieć, że nazywając siebie Synem Człowieczym, chciał również przez to 

określenie własnej tożsamości mesjańskiej uwydatnić, że Jego dzieło jest przeznaczone dla 

każdego człowieka, bez dyskryminowania żadnych kategorii bądź języków, kultur, grup 

etnicznych i społecznych.  

Głosząc pokój dla swoich uczniów i wszystkich ludzi, Jezus uczynił jego fundamentem 

przykazanie miłości braterskiej, solidarności i wzajemnej pomocy o uniwersalnym wymiarze. 

Jest rzeczą jasną, że dla Niego to właśnie było i jest celem oraz zasadą dobrej polityki. 
 

Jezus nie chciał jednak nigdy zaangażować się w jakiś ruch polityczny i udaremniał 

wszelkie próby włączenia Go w kwestie i sprawy doczesne (por. J 6,15). 

Królestwo, które przyszedł założyć, nie jest z tego świata (por. J 18,36). Dlatego też tym, 

którzy chcieli, by zająć stanowisko wobec władzy świeckiej, odpowiedział: Oddajcie więc 

Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22, 21). 
 

Narodowi hebrajskiemu, do którego należał i który kochał, nie obiecał nigdy wyzwolenia 

politycznego, oczekiwanego od Mesjasza przez wielu Żydów.  

Jezus utrzymywał, że przyszedł jako Syn Boży, by ludzkości żyjącej w niewoli grzechu 

ofiarować wyzwolenie duchowe i powołanie do królestwa Bożego (por. J 8,34-36); i że 

przyszedł, by służyć, a nie by Mu służono (por. Mt 20,28);  

utrzymywał też, że ci, którzy idą za Nim, a zwłaszcza Apostołowie, nie powinni myśleć o 

władzy doczesnej i o panowaniu nad narodami jak władcy ziemscy, lecz powinni być 

pokornymi sługami wszystkich (por. Mt 20, 20 - 28), podobnie jak ich Pan i Nauczyciel               

(J 13,14). Z pewnością to duchowe wyzwolenie, które przyniósł Jezus, musiało mieć 

decydujące konsekwencje dla wszystkich dziedzin życia indywidualnego i społecznego, 

otwierając erę nowej koncepcji wartości człowieka - osoby oraz stosunków między ludźmi, 

zgodnie z wymogami sprawiedliwości. 

Jednak nie na tym polegało bezpośrednie zaangażowanie Syna Bożego. Chrześcijanin 

świecki powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się w tę działalność i przyczyniania 

się do tego, by społeczeństwo kierowało się coraz bardziej zasadami Ewangelii. 



Kapłan, który naśladuje Chrystusa, jest bezpośrednio zaangażowany w szerzenie królestwa 

Bożego. Podobnie jak Jezus, powinien zrezygnować  z włączania się w aktywne uprawianie 

polityki - zwłaszcza wtedy, gdy wyraża ona interesy jednej grupy, co jest niemal nieuchronne 

- by pozostać człowiekiem wszystkich w duchu braterstwa oraz - o ile jest to akceptowane - 

człowiekiem ojcostwa duchowego. 

Oczywiście, zdarzają się wyjątkowe przypadki osób, gru i sytuacji, kiedy może się 

wydawać stosowne, a nawet konieczne, przyjęcie funkcji pomocniczej i zastępczej w 

instytucjach publicznych źle funkcjonujących lub nieukierunkowanych, by wesprzeć sprawę 

sprawiedliwości i pokoju. Na przestrzeni dziejów instytucje kościelne, również najwyższego 

szczebla, odegrały tę rolę, co z jednej strony wiązało się z pewnymi korzyściami, lecz z 

drugiej - również z kłopotami i trudnościami. Opatrznościowym zbiegiem okoliczności 

współczesne trendy polityczne konstytucjonalne i doktrynalne zmierzają w innym kierunku. 

Społeczność świecka zapewniła sobie stopniowo instytucje i środki, by wypełniać swoje 

zadania w sposób autonomiczny. Kościołowi pozostaje więc właściwe mu zadanie: 

głoszenie Ewangelii. 

Ogranicza się on do ofiarowania swojej współpracy w tym wszystkim, co odnosi się do 

dobra wspólnego, nie ubiegając się o funkcje o charakterze politycznym ani ich nie 

przyjmując.(28 VII 1993). 

 

 

I pielgrzymka LO Sióstr Prezentek do Jana Pawła II: 1999 rok 
- w tym roku szkoła obchodzi swoje 20 - lecie 

 



Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 

TERMINY  i  TEMATYKA  SPOTKAŃ: 
  

21.10.2017 

 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Abraham – czas redakcji tekstu, pytanie o 

historyczność postaci, teologia dziejów                 

(Rdz 11,27-25,11)” 

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów 

Apostolskich i wybranych Listów – Młodość Pawła 

i jego przemiana pod Damaszkiem” 

28.10.2017 

 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Izaak i Jakub – toposy biblijne, kontrowersje 

wewnątrz tekstu (Rdz 25,12-36,42)” 

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów 

Apostolskich i wybranych Listów – Sobór 

Jerozolimski i druga wyprawa misyjna” 
 

4.11.2017 

 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska – „Specyfika historii Józefa (Rdz 37-50), 

Mojżesz i jego doświadczenie Boga (Wj 1-6)” 

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk - „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów 

Apostolskich i wybranych Listów – Trzecia 

wyprawa misyjna i aresztowanie w Jerozolimie” 

 

18.11.2017 
 

 – Spotkanie biblijne w Myczkowcach (dla chętnych) 
 

25.11.2017 
 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Wyprowadzenie z Egiptu, wędrówka przez 

pustynię (Wj/Lb) – interpretacja w świetle 

Biblii i nauk pozabiblijnych” 

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów 

Apostolskich i wybranych Listów – Z Cezarei 

Nadmorskiej do Rzymu” 

 



 

39 lat temu kard. Wojtyła stał się Janem Pawłem II 

 

16 października przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na 
papieża. Przypominamy fakty i ciekawostki związane z tym wydarzeniem. 

 

Kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża w poniedziałek, 16 października 

1978 r., w drugim dniu konklawe. Biały dym zwiastujący dokonanie wyboru pojawił się 

nad Kaplicą Sykstyńską o godz. 18.18. Metropolita krakowski stał się 262. następcą 

św. Piotra. Ostatnia notatka w prowadzonej przez metropolitę krakowskiego ‘Księdze 

czynności biskupich’, przesłanej później do Krakowa, brzmi: „Około godz. 17.15 – Jan 

Paweł II”. 

 

    Kolegium Kardynalskie, które dokonało wyboru liczyło 111 purpuratów. Spośród 

kardynałów elektorów tylko 18 było młodszych od kard. Wojtyły. Został on 

najmłodszym z papieży, jakich wybrano od półtora wieku. Zgodnie z kościelną normą 

określoną przez papieża Pawła VI, w konklawe nie brali udziału purpuraci powyżej 80. 

roku życia. 

 

    Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem (od czasu pontyfikatu 

Hadriana VI, który był Holendrem i pełnił najwyższy urząd w Kościele w latach 1522-

23), najprawdopodobniej pierwszym w dziejach papieżem-Słowianinem i pierwszym          

w historii Kościoła papieżem, który przybranym imieniem powołuje się aż na trzech 

swoich bezpośrednich poprzedników (Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I). 

 

    Podczas Soboru Watykańskiego II, biskup, a następnie (od grudnia 1963 r.) 

arcybiskup metropolita krakowski, hierarcha, który przyjechał zza “żelaznej kurtyny” – 

dał się poznać gronu hierarchów Kościoła powszechnego. Na wielu z nich polski 

arcybiskup wywarł duże wrażenie z racji nieprzeciętnej osobowości i szerokości 

intelektualnych horyzontów. Był to wyraźny przełom w dziejach międzynarodowej 

“kariery” hierarchy Polski, co – zdaniem obserwatorów – okazało się nie bez 

znaczenia podczas pamiętnego konklawe w październiku 1978 r. ... 

 

    15 sierpnia 1963 r. podczas uroczystości koronacji przez prymasa Wyszyńskiego 

figury Matki Bożej Ludźmierskiej miał miejsce znamienny – z perspektywy 

późniejszych wydarzeń – epizod.  

W Kardynał Wojtyła uchwycił berło, jakie podczas procesji w pewnym momencie 

wypadło z ręki Madonny. "Karolu, Maryja dzieli się z Tobą władzą" – powiedział do bp. 

Wojtyły stojący obok jego kolega, ks. Franciszek Macharski. 

 

     



Bardzo znamiennie, z perspektywy przyszłych wydarzeń, brzmią słowa jakie kard. 

Wojtyła wypowiedział 11 października 1978 w bazylice Mariackiej, podczas Mszy św. 

intencji zmarłego papieża, Jana Pawła I: „Mężowie stanu, głowy państw mówią o tym, 

że zapoczątkował nowy styl pasterzowania na Stolicy Apostolskiej. Styl pełen 

ogromnej prostoty, pełen ogromnej skromności, pełen olbrzymiego poszanowania dla 

człowieka”. 

 

    Niektórzy bliscy znajomi kard. Wojtyły uważają, że jego niezwykłe zachowanie w 

dniach poprzedzających konklawe (w tym szczególne skupienie i małomówność) 

mogło wskazywać, że przeczuwał on to, co się ostatecznie wydarzyło. Kiedy rankiem 

29 września 1978 r. metropolita krakowski dowiedział się o niespodziewanej śmierci 

Jana Pawła I, głęboko wstrząśnięty powiedział: “Niezbadane są wyroki Boże, chylimy 

przed nimi głowę”. 

 

    Ostatnią noc przed wyjazdem na pogrzeb Jana Pawła I i konklawe, przyszły papież 

spędził w domu gościnnym sióstr urszulanek na warszawskim Powiślu. W tym samym 

domu od lat mieszkał wybitny historyk filozofii Stefan Swieżawski, od lat przyjaciel 

Karola Wojtyły. "Był bardzo milczący. Pożegnaliśmy się właściwie bez słowa. 

Widziałem, że nie chce nic mówić. A on już wiedział..." 

 

    Przed konklawe, które wybrało go na papieża kard. Wojtyła mieszkał w Papieskim 

Kolegium Polskim przy Piazza Remuria. Wczesnym rankiem, 14 października 1978 r. 

w kaplicy Kolegium odprawił Mszę św. Po południu odjechał na konklawe 

samochodem prowadzonym przez brata Mariana Markiewicza ze Zgromadzenia Braci 

Serca Jezusowego. Wysłużone już wówczas auto kupił po latach amerykański aktor 

Jon Voight, odtwórca roli papieża w amerykańskim filmie "Jan Paweł II" (USA, 2005). 

 

    Bezpośrednim poprzednikiem Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej był kard. Albino 

Luciani, który przybrał imię Jana Pawła I. Zmarł na atak serca 28 września 1978 r.            

po 33 dniach pontyfikatu. Wedle niepotwierdzonych doniesień, papież zmarł we śnie 

trzymając w dłoni słynne dzieło Tomasza a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. 

 

    Kard. Wojtyła niemal „na styk” zdążył na konklawe, które wybrało go na papieża.            

14 października metropolita krakowski wybrał po południu do rzymskiej kliniki Gemelli, 

by odwiedzić chorego przyjaciela, biskupa Deskura. Do Kaplicy Sykstyńskiej wszedł 

ostatni a trzeba wiedzieć, że po zamknięciu wrót Kaplicy do środka nie wpuszcza się 

nikogo, nawet kardynałów.... 

Podczas konklawe, prymas Polski kard. Stefan Wyszyński szepnął kardynałowi 

Wojtyle: “Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać...”. 

 

     Znamienne reminiscencje z konklawe zamieścił papież w swoim testamencie: 

„Kiedy w dniu 16. października 1978 konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, 



Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powiedział do mnie: ‘zadaniem nowego 

papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie’. 

 Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki z pewnością był sens tego, 

co wówczas usłyszałem. Wypowiedział je zaś Człowiek, który przeszedł do historii 

jako Prymas Tysiąclecia. Wielki Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego 

heroicznego zawierzenia. Jego zmagań i Jego zwycięstwa. ‘Zwycięstwo, kiedy 

przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję’” – zwykł był powtarzać Prymas 

Tysiąclecia słowa swego Poprzednika kard. Augusta Hlonda. 

 

    Pełne, oficjalne i uroczyste określenie urzędu, na jaki wybrano kard. Wojtyłę brzmi: 

“Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II, Biskup Rzymski, Namiestnik Pana 

Naszego Jezusa Chrystusa, Następca Księcia Apostołów, Najwyższy Kapłan Kościoła 

Katolickiego, Patriarcha Zachodu, Prymas Italii, Arcybiskup i Metropolita Rzymskiej 

Prowincji Kościelnej, Suwerenny Władca Państwa Watykańskiego, przedtem 

Arcybiskup i Metropolita Krakowski Karol Kardynał Wojtyła”. 

 

    Obrady są absolutnie tajne, zaś kardynałów obowiązuje tajemnica, niemniej wedle 

miarodajnych opinii metropolita krakowski został wybrany w ósmym głosowaniu, 

przytłaczającą większością 99 głosów (spośród 111 wszystkich uczestników 

konklawe). 

 

    Chociaż kardynał Wojtyła zyskiwał od czasu udziału w obradach coraz większe 

uznanie wśród hierarchów z całego świata, to nie był wymieniany przez media w 

gronie papabili a więc purpuratów, których wybór na papieża jest wielce 

prawdopodobny. Wynik konklawe był absolutną światową sensacją. 

 

    Papież z Polski był pierwszym następcą św. Piotra, który w swojej biografii 

„kumulował” doświadczenia poety, aktora i filozofa. A ponadto oczywiście: robotnika, 

duszpasterza młodzieży, biskupa... 

 

    Postać papieża z Polski stała się przez szereg dni po konklawe kluczowym temat 

światowych mediów, które nie kryły zafascynowania jego osobą.  

Zwracano uwagę na jego horyzonty intelektualne, wszechstronność zainteresowań, 

bogactwo doświadczeń duszpasterskich; podkreślano, że zna biegle sześć języków, 

lubi spływy kajakowe, uprawia narciarstwo a do tego jest poetą... 

 

    Gdy uczestnicy konklawe zostali zapoznani z wynikami rozstrzygającego 

głosowania, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Villot, zadał metropolicie 

Krakowa przewidziane rytuałem pytanie: “Czy przyjmujesz dokonany przed chwilą 

kanonicznie wybór twojej osoby na Najwyższego Kapłana?” Wyraźnie wzruszony kard. 

Wojtyła odpowiedział: „W duchu posłuszeństwa wobec Chrystusa, mojego Odkupiciela 

i Pana, w duchu zawierzenia wobec jego Matki – przyjmuję”. 

 



     Zgodnie ze zwyczajem, tuż po wyborze nowy papież przyjmuje od kardynałów 

elektorów ślubowanie posłuszeństwa. Jak poinformowali świadkowie tego wydarzenia, 

Jan Paweł II dokonał w tej ceremonii znamiennej modyfikacji: w przeciwieństwie do 

poprzedników odebrał ten hołd w pozycji stojącej, a nie siedząc na tronie. 

 

    Jednym z hierarchów, który podczas przerw w kolejnych sesjach konklawe, optował 

na rzecz wyboru metropolity krakowskiego był ówczesny arcybiskup Wiednia i 

przyjaciel metropolity krakowskiego, kard. Franz König. Wielce znamienną rozmowę 

odbył on z kard. Wyszyńskim, któremu zasugerował, że Polska ma odpowiedniego 

kandydata. “Co? Miałbym opuścić Warszawę i pozostać w Rzymie? To byłby triumf 

komunistów!” – odparł na to Prymas. Kard. König doprecyzował więc, kogo miał na 

myśli... 

 

    Niezwykłą adnotację zawiera księga metrykalna parafii Karola Wojtyły w 

Wadowicach. Nazajutrz po konklawe z 16 października 1978, pod kolejnymi 

adnotacjami – o chrzcie, bierzmowaniu, święceniach, sakrze biskupiej, kreowaniu 

kardynałem – ksiądz proboszcz Edward Zacher, w obecności dziennikarzy z całego 

świata, wypisał wiecznym piórem: “Die 16 X 1978, in Summum Pontificem electus, et 

imposuit sibi nomen: Joannes Paulus PP”... 

 

    Postać nowego papieża wzbudzała medialną gorączkę na całym świecie, zaś 

osoby, które znały kard. Wojtyłę udzielały nieskończonej liczby wywiadów. Tuż po 

konklawe ciekawą charakterystykę metropolity krakowskiego przedstawił włoskiemu 

radiu sekretarz Episkopatu Polski bp Bronisław Dąbrowski: “Żyje bardzo ubogo. 

Gdybyście widzieli, jak mieszka w Krakowie, gdzie jest wielki pałac, a on zajmuje mały 

pokoiczek, nic więcej... To człowiek pracy. Śpi mało, pracuje wiele (...) Mogę 

powiedzieć, że jest ludzki, że to człowiek święty, bardzo dobry, otwarty dla 

wszystkich”. 

 

  Wśród wielu zadziwiających faktów dotyczących Karola Wojtyły, jakie u kresu 

pontyfikatu zebrał szwajcarski dziennik „Tribune de Geneve” podano i ten, że 

metropolita krakowski przybył na konklawe mając ze sobą wyjątkowo skromne 

kieszonkowe, stanowiące odpowiednik 125 franków szwajcarskich. 

 

    Dla bloku państw komunistycznych, na czele z ZSRR wybór polskiego kardynała na 

papieża był potężnym ciosem. Ciężki szok przeżywało kierownictwo PZPR, które tuż 

po wyborze zwołało specjalną naradę. Jej klimat opisywał jeden z jej funkcjonariuszy: 

“Konsternacja widoczna. Olszewski wylewa na jasne spodnie filiżankę czarnej kawy. 

Westchnienia. Ciężkie. Czyrek ładuje się z tezą (...) – ‘ostatecznie lepszy Wojtyła jako 

Papież tam, niż jako Prymas tu’. Teza jest chwytliwa. Trafia do przekonania. Ulga”. 

 

    Oficjalna reakcja władz na wybór kard. Wojtyły na Papieża była utrzymana w tonie 



radości i satysfakcji. Niekiedy starania aby robić “dobrą minę do złej gry” przynosiły 

efekt humorystyczny. 

W telegramie wystosowanym przez władze PRL nazajutrz po zakończeniu 

konklawe napisano m.in.: “Na tronie papieskim po raz pierwszy w dziejach jest syn 

polskiego narodu, budującego w jedności i współdziałaniu wszystkich obywateli 

wielkość i pomyślność swej socjalistycznej ojczyzny...” 

 

    Wybór hierarchy “zza żelaznej kurtyny” wywołał radość i wzbudził wiele nadziei. 

Vaclav Havel, wówczas słynny dysydent i dramaturg (później prezydent 

Czechosłowacji a następnie Republiki Czeskiej) siedział z przyjaciółmi w swoim 

górskim domku. “Kiedy usłyszeliśmy tę wiadomość, zaczęliśmy wiwatować i krzyczeć 

z radości do późnego wieczora. Instynktownie czuliśmy, że jest to olbrzymie wsparcie 

dla wszystkich ludzi kochających wolność a żyjących w świecie komunistycznym”. 

 

    Wielki pisarz rosyjski, wygnany z ojczyzny przez władze radzieckie, autor słynnego 

„Archipelagu Gułag”, Aleksander Sołżenicyn, tak skomentował decyzję konklawe z 16 

października 1978 r.: „Wybór papieża Wojtyły to jedyna dobra rzecz, jaka wydarzyła 

się ludzkości dwudziestego wieku”. 

 

    Frapującą, z punktu widzenia przyszłych wypadków, myśl wypowiedział jesienią 

1978 r. brat Roger, przeor ekumenicznej wspólnoty z Taizé (kard. Wojtyła odwiedził ją 

dwukrotnie). Podczas spotkania z młodzieżą we Fryburgu w Niemczech, w obecności 

m.in. Matki Teresy z Kalkuty powiedział mianowicie: “Wy słabo znacie polską 

młodzież, tymczasem z Polski nadejdzie teraz wsparcie dla Kościoła”. Pytany przez 

jednego z polskich dziennikarzy o to, co miał na myśli nie potrafił tego sprecyzować 

ale dodał, że opiera się na swoim głębokim przeczuciu. 

 

    Wietnamski arcybiskup François-Xavier Nguyen van Thuan czwarty rok siedział w 

odosobnieniu skazany przez komunistyczne władze swojego kraju (w areszcie 

domowym i więzieniach spędził w sumie lat 13). Kilka lat wcześniej widział się kard. 

Wojtyłą w Rzymie. Ktoś potajemnie przekazał mu wieść o wyniku konklawe. “Bardzo 

się ucieszyłem, ponieważ w moim przekonaniu była to wielka łaska dla Kościoła”. 

Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny abp. van Thuana. 

 

     

Pontyfikat Jana Pawła II od pierwszych dni pełen był zachowań, słów i gestów, 

które odmieniły oblicze papiestwa w oczach świata, przybliżając je do zwykłych ludzi. 

Już pierwszego dnia po wyborze Ojciec Święty zdecydował się na rzecz nie do 

pomyślenia przez poprzedników: opuścił mury Watykanu by udać się do szpitala 

Gemelli w odwiedziny do chorego przyjaciela, kard. Andrzeja Deskura. 

 

     



W orędziu skierowanym do archidiecezji krakowskiej kilka dni po wyborze na 

papieża, Jan Paweł II podziękował za wszystkie lata swojego życia, studiów, 

kapłaństwa, biskupstwa. “Skąd mogłem wiedzieć, że wszystkie one przygotowują mnie 

do tego wezwania, które wypowiedział Chrystus w dnu 16 października 1978 r. Kaplicy 

Sykstyńskiej?” 

 

    Brytyjski „The Times” nazajutrz po konklawe z 16 października: „Wybór kardynała 

Wojtyły na papieża jest wydarzeniem o niezwykłym znaczeniu. Kardynałowie wyprawili 

Kościół w podróż, której koniec nie jest znany (...) Być może postąpili najmądrzej, 

jednak zaryzykowali wyzwolenie takich sił ludzkich, politycznych i religijnych, który nie 

będą w stanie kontrolować”. 

 

    Wybór papieża z Polski był niezwykłym wydarzeniem w dziejach świata, ale, jak się 

okazało, zapowiedzianym w poetyckim proroctwie innego Polaka. Juliusz Słowacki 

napisał w 1848 r.: „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza/W ogromny dzwon,/Dla 

słowiańskiego oto papieża/Otworzył tron, (...)// Twarz jego słowem 

rozpromieniona,/Lampa dla sług,/Za nim rosnące pójdą plemiona/W światło, gdzie 

Bóg./Na jego pacierz i rozkazanie/Nie tylko lud -/Jeśli rozkaże, to słońce stanie,/Bo 

moc - to cud! 

 

 Proroctwo Juliusza Słowackiego o słowiańskim papieżu odczytano na Placu św. 

Piotra podczas koncertu jaki zorganizowano dokładnie w 20. rocznicę wyboru kard. 

Wojtyły. Wielotysięczny tłum pielgrzymów i turystów gorącym aplauzem przyjął słowa 

polskiego wieszcza odczytane po włosku przez jednego z aktorów. Kilka chwil później 

niemal dokładnie co do minuty w 20 lat po swoim wyborze, w oknie Pałacu 

Apostolskiego pojawił się Jan Paweł II. Pozdrowił krótko przybyłych, podziękował im 

za pamięć o rocznicy i pobłogosławił ich. 

 

    Według tak zwanego Proroctwa świętego Malachiasza przydomek papieża Wojtyły 

brzmi „De labore Solis” – Z trudu słońca. Tego rodzaju alegorycznymi czy poetyckimi 

określeniami w proroctwie tym określano kolejnych papieży. Tekst proroctwa św. 

Malachiasza (prymasa Irlandii) powstał w XII wieku. 

 

    Kiedy drugiego (i ostatniego) dnia konklawe dyskusje wśród kardynałów coraz 

wyraźniej wskazywały na możliwość wyboru metropolity krakowskiego, dawny rzymski 

znajomy ks. Wojtyły a wówczas już kardynał, o. Maksymilian de Fuerstenberg, pochylił 

się nad nim cytując słowa z Ewangelii św. Jana: „Dominus adest et vocat te” (Pan jest 

i woła cię). 

 

    Tuż przed rozpoczęciem uroczystej Mszy św., którą zainaugurował swój pontyfikat, 

Jan Paweł II zszedł do grot watykańskich by pomodlić się u grobu św. Piotra – rybaka 

z Galilei, apostoła i pierwszego papieża. 

  



   Uczestnik konklawe, hiszpański kardynał Enrique y Tarancon, powiedział po 

wyborze kard. Wojtyły: „Nie szukaliśmy kandydata konserwatywnego ani 

postępowego, tylko ‘pewnego’ jeśli chodzi o kontynuowanie linii Soboru 

Watykańskiego II. Kryteria oceny nie miały charakteru ideologicznego. Poza tym 

Wojtyła był typem biskupa-duszpasterza, co miało zasadnicze znaczenie”. 

 

Powracając po latach do czasów swojego wyboru na papieża, Jan Paweł II oceniał, 

że w ten sposób konklawe „jak gdyby zażądało świadectwa Kościoła, z którego ten 

kardynał przychodził – jakby go zażądało dla dobra Kościoła powszechnego. (...) 

Wybór Polaka nie mógł nie oznaczać jakiegoś przełomu. Świadczył o tym, że 

konklawe, idąc za wskazaniami Soboru, starało się odczytywać ‘znaki czasu’ i w ich 

świetle kształtować swoje decyzje”. 

 

    W homilii podczas Mszy z okazji 25. rocznicy pontyfikatu, 16 października 2003 r. 

Papież wyznał, że w momencie wyboru silne odczuł w swym sercu pytanie, jakie 

skierował Jezus do Piotra: „Miłujesz Mnie, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”(J 21, 

15-16); i dodał: „Każdego dnia odbywa się w mym sercu ten dialog, a w duchu 

wpatruję się w to łaskawe spojrzenie zmartwychwstałego Chrystusa, które ośmiela, 

aby jak Piotr ze świadomości swej ludzkiej ułomności ze spokojem odpowiadał: ‘Panie, 

Ty wiesz... Ty wiesz, że Cię kocham, a potem podejmować zadania, jakie On sam 

przed nami stawia”. 

 

    Wybitny polski pisarz Andrzej Kijowski, który znał ks. Wojtyłę jeszcze z czasów jego 

pracy w kościele św. Floriana, tu po wyborze polskiego kardynała na papieża 

opublikował w miesięczniku “Więź” ciekawą “przepowiednię”: “Nie będzie 

cudzoziemcem ani w Rzymie, ani w świecie, ponieważ ma ten rodzaj inteligencji, która 

każdemu, kto się z nim zetknie, uświadamia jego inteligencję własną. Ma dar 

otwierania serc na tajemnice Boga i tajemnice człowieka. (...) uniwersalna mądrość 

tego papieża, jego talent identyfikacji z innymi, jego wewnętrzna wielość i jego 

wielkość rzucą blask na całą nadchodzącą epokę w historii Kościoła”. 
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