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Misją organizowanych od 2006 roku Dni Jana Pawła II jest upowszechnianie 
nauczania świętego papieża Polaka, pomoc w coraz lepszym jego rozumieniu, 
w jak najbardziej wszechstronnym czerpaniu od niego inspiracji zarówno w ży-
ciu osobistym, jak i społecznym. Jako temat przewodni dziesiątej, jubileuszowej 
edycji tych Dni, odbywającej się w dniach 3–5 listopada 2015 roku, wybrana zo-
stała świętość. Niniejsza publikacja udostępnia refleksje na temat świętości, któ-
rymi zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk dzielili się w czasie konfe-
rencji głównej 5 listopada 2015 roku oraz opracowania dodatkowe.

Świętość bywa różnie postrzegana i rozumiana. Jednych zachwyca i pocią-
ga. Spotyka się też niekiedy z obojętnością czy też lekceważeniem drugich. Bywa 
oceniana jako obca, niepotrzebna i nieaktualna, może nawet jako niebezpiecz-
ny pomysł na życie. Bywa także utożsamiana z dobrym samopoczuciem i tro-
ską wyłącznie o siebie, jak też przeciwnie – z zaniedbywaniem własnych godzi-
wych, słusznych interesów, np. materialnych, i staraniami wyłącznie o pomyśl-
ność bliźnich. Widzi się w niej ratunek dla świata, jego pomyślną przyszłość już 
w doczesności. Znana jest koncepcja, że świętość wskazuje na oddzielenie – i to 
radykalne – niewielkiej, bardzo dobrej części od niedoskonałej, złej większości. 
Na rozumieniu świętości mocno wydaje się ciążyć koncepcja rozdzielenia, a na-
wet przeciwstawienia sacrum i profanum (mylona np. z nauczaniem Soboru Wa-
tykańskiego II o słusznej autonomii rzeczywistości doczesnych). Tymczasem już 
Stary i Nowy Testament jednoznacznie pokazują, że świętość łączy z Bogiem, czy 
raczej że On przez nią z sobą jednoczy. Tym samym świętość nie prowadzi do zu-
bożenia, ale do rozkwitu życia (np. Kpł 20, 7; Ef 1, 3–12; P 1, 15–16). Na funda-
mencie świętości jako ubogacającego człowieka jego zjednoczenia z Bogiem roz-
kwita, leczy i ubogaca świat świętość jako zjednoczenie także z siostrami i brać-
mi oraz innymi stworzeniami (zob. np. 2 Kor 9, 1–15; Rz 8, 19–21). Święty Bóg 
nie oddziela się od swoich stworzeń ani gdy stwarza, ani gdy zbawia. Stwarza-
jąc i zbawiając, hojnie dzieli się swoim życiem, doskonałością, świętością. Mogą 
pojawić się tu m.in. następujące pytania: Jakich konkretnie wymiarów ludzkiej 
egzystencji to misterium, ten proces dotyczy? Wszystkich? Niewielu? W jakim 
stopniu? W jaki sposób? Z jakimi konsekwencjami? 
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Beatyfikacja i kanonizacja oznaczają, że papież Jan Paweł II jest wzorem, mi-
strzem-nauczycielem: także gdy chodzi o rozumienie ludzkiej, doczesnej rzeczy-
wistości. Encykliki o miłosierdziu Bożym, odkupieniu, pracy i życiu społecznym, 
adhortacja o ludziach świeckich, rodzinie, listy o godności kobiety, do dzienni-
karzy i, szerzej, do wszystkich odpowiedzialnych za mass media, do artystów, ro-
dzin, ludzi młodych – to przykłady pokazujące, jak Jan Paweł II uczy postrzegać 
świętość Boga, w tym jej dobroczynne oddziaływanie w doczesności na osobę 
ludzką oraz w wymiarze społecznym, na świat. To działanie to uświęcanie. Bóg 
świętości udziela ludziom bardzo hojnie w wielu różnych sytuacjach, np. wtedy 
gdy człowiek potrzebuje miłosierdzia, gdy pracuje, przekazuje informacje, dora-
sta, w środowisku rodzinnym. Świętość to zarazem doskonałość, wielkość Bo-
ga, jak też Jego bliskość z potrzebującymi zbawienia, dzielenie się nią przez Boga 
w taki sposób, że ludzie są podmiotem świętość przyjmującym, podejmującym 
ten dar, rozkwitającym dzięki niemu. Wspomniana listopadowa konferencja nie 
wyczerpała tematu, który został podjęty. Podobnie przedstawia się status niniej-
szej publikacji. Nie mamy tu bynajmniej do czynienia z porażką. W obu przypad-
kach celem jest, by zaprosić czytelników do zgłębiania myśli św. Jana Pawła II, 
zaczerpnięcia z niej, podjęcia drogi, która jest jego drogą. Świętość łączy różne 
obszary ludzkiego życia, dobroczynnie ich dotyczy. Pokazują to dobrze udostęp-
nione w niniejszej książce przemyślenia.

Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność tym wszystkim, dzięki którym niniejsza 
publikacja jest dostępna i może pomóc w lepszym zrozumieniu, czym jest świę-
tość według papieża Jana Pawła II, i w skorzystaniu z tego rozumienia. Szczegól-
nie słowa podziękowania kieruję do Jego Eminencji ks. kard. Stanisława Dziwi-
sza, tak bardzo zaangażowanego w pomoc w czerpaniu z nauczania świętego pa-
pieża Polaka, w tym również przez Dni Jana Pawła II.

Czytelnik, który podąży wskazaną przez św. Jana Pawła II drogą, nie zawie-
dzie się, odkryje więcej i skorzysta bardziej, niż się spodziewał.


