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Papież prowokujący do myślenia

Stanisław kard. Dziwisz 

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Nuncjuszu,
Magnificencje,
Szanowni Państwo!

Dziękuję organizatorom za podjęcie próby refleksji nauko-
wej nad tym, co w tytule konferencji określone zostało mia-
nem „fenomenu” papieża Franciszka. Rzeczywiście, ojciec 
święty jest fenomenem, który fascynuje miliony wierzących 
i niewierzących na całym świecie. Pontyfikat Franciszka 
charakteryzują mocne słowa i wymowne gesty, być może 
jeszcze silniej przemawiające do ludzkich serc i wyobraź-
ni, pobudzające do naśladowania i szeroko komentowane 
w mediach całego świata. Jego autentyczność budzi sza-
cunek i prowokuje do myślenia, niejednokrotnie jest też 
znakiem sprzeciwu i wzorcem dla ludzi, którzy są zmęczeni 
fałszywymi autorytetami, lansowanymi we współczesnej 
kulturze i w mediach. Papież podbił również polskie ser-
ca, gdy piętnaście miesięcy temu spotkał się na naszej zie-
mi z młodzieżą świata, by tworzyć z nią wielką wspólnotę 
żywego Kościoła, który jest domem dla wszystkich – bez 
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względu na kolor skóry, język, pochodzenie, status spo-
łeczny. Przesłanie, jakie pozostawił naszemu narodowi, 
Kościołowi w Polsce i młodzieży świata, wymaga stale po-
głębianej refleksji i troski o to, by było realizowane jako dar 
i zadanie na kolejne lata. Pozwólcie więc, że na fenomen pa-
pieża Franciszka spojrzę z tej szczególnej perspektywy, za-
pewne bliskiej większości tu zgromadzonych.

Franciszek – przesłanie dla Polski

„Polska przypomina dziś całej Europie, że nie może być 
mowy o przyszłości kontynentu bez jego wartości założy-
cielskich, których z kolei centrum stanowi chrześcijańska 
wizja człowieka” – mówił papież Franciszek podczas pierw-
szej po powrocie z Polski audiencji generalnej. Podkreślając 
znamienną rolę naszego narodu, przypomniał, że wśród 
najważniejszych wartości, których nośnikiem jest nasza 
Ojczyzna, znajduje się miłosierdzie, głoszone przez apo-
stołów z Polski: św. Jana Pawła II i św. Faustynę Kowalską. 
W Roku Miłosierdzia, w stolicy Bożego Miłosierdzia 
i w miejscu, z którego za sprawą prostej zakonnicy popły-
nęło w świat orędzie o tej wielkiej tajemnicy, papież wielo-
krotnie przypominał Polakom o misji sformułowanej przez 
jego wielkiego poprzednika, wzywając do uruchomienia 
wyobraźni miłosierdzia i zaangażowania w wyzwania, jakie 
w tym kontekście niesie współczesny świat.

Ojciec święty Franciszek zna nasze polskie problemy 
i bolączki, apelował o narodową zgodę i konstruktywny dia-
log między różnymi środowiskami, przekonując, że „zgo-
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da, pomimo różnorodności poglądów, jest pewną drogą 
do osiągnięcia dobra wspólnego całego narodu polskiego”. 
Rozróżnił dwa rodzaje pamięci: dobrą i złą, która „spojrzenie 
umysłu i serca obsesyjnie koncentruje na złu, zwłaszcza po-
pełnionym przez innych”. Zaś nawiązując do tej pierwszej, 
dobrej pamięci, przyznał, iż patrząc na najnowsze dzieje na-
szego narodu, dziękuje Bogu za to, że wśród Polaków ona 
właśnie przeważyła. Potrzebny jest nam dziś jednak narodo-
wy rachunek sumienia i odpowiedź na pytanie, czy ów apel 
o zgodę został usłyszany przez polityków, luminarzy życia 
publicznego, liderów społecznych i każdego, komu leży na 
sercu dobro naszej Ojczyzny. Dobrze wiemy, jak wiele wysił-
ku jeszcze musimy włożyć w zasypywanie podziałów, które 
wciąż się pogłębiają.

Istotnym wątkiem papieskiego przesłania dla Polski jest 
ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 
„Życie musi być zawsze przyjęte i chronione – zarówno przy-
jęte, jak i chronione – od poczęcia aż do naturalnej śmierci, 
i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się 
o nie. Z drugiej strony do zadań państwa, Kościoła i społe-
czeństwa należy towarzyszenie i konkretna pomoc wszyst-
kim, którzy znajdują się w sytuacji poważnej trudności, aby 
dziecko nigdy nie było postrzegane jako ciężar, lecz jako dar, 
a osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie były pozostawiane 
samym sobie” – mówił już podczas pierwszego, powitalnego 
przemówienia na polskiej ziemi.

Kwestią, która wymaga, jak powiedział papież, „do-
datkowo mądrości i miłosierdzia”, jest złożony problem 
migracyjny, dzielący Polaków. W tym kontekście papież 
Franciszek podkreślał, że „potrzebna jest gotowość przyję-
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cia ludzi uciekających od wojen i głodu; solidarność z oso-
bami pozbawionymi swoich praw podstawowych, w tym 
do swobodnego i bezpiecznego wyznawania swojej wiary”. 
W rozmowie z biskupami na Wawelu przyznał, że „nie ma 
odpowiedzi uniwersalnej, ponieważ gościnność zależy od 
sytuacji każdego kraju, a także kultury”.

Na Jasnej Górze, podczas mszy świętej z okazji 
Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski ojciec święty apelował 
o taką postawę, w tym i rozumienie polityki, która byłaby 
służbą najbardziej potrzebującym i maluczkim. Papież pod-
kreślał, że „pragnienie władzy, wielkości i sławy jest rzeczą 
tragicznie ludzką i wielką pokusą, która stara się wkraść 
wszędzie, natomiast dawać siebie innym, eliminując dystan-
se, pozostając w małości i konkretnie wypełniając codzien-
ność – to subtelnie Boskie”. Wskazując na jasnogórską ikonę 
Królowej Polski, zachęcał nas, byśmy sobie „przyswoili Jej 
wrażliwość, Jej wyobraźnię w służbie potrzebującym, pięk-
no poświęcenia swego życia dla innych, bez szukania pierw-
szeństwa i dzielenia”.

Mówiłem już we wstępie, że Franciszek jest papieżem 
mocnych słów i symbolicznych gestów. Takich gestów nie 
brakowało również w Krakowie. Odwiedzając umierającego 
kard. Franciszka, cierpiące w szpitalu dzieci i pielgrzymując 
w milczeniu do dawnego obozu Auschwitz-Birkenau, ojciec 
święty pokazał, że życie jest najcenniejszą, niepodlegającą 
zakwestionowaniu wartością na każdym etapie i w każdej 
sytuacji. Życie gasnące, życie zagrożone, słabe i cierpiące 
woła o szacunek i miłość, a moralną powinnością każdego 
człowieka jest usłyszeć to wołanie i wyjść mu naprzeciw. 
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Nawet jeśli jedynym sposobem, by je ochronić, jest wierne 
towarzyszenie, cisza i modlitwa.

Co usłyszeli młodzi w Krakowie?

Zadając to pytanie, przypominam sobie pełne entuzja-
zmu słowa papieża: „Nie ma nic piękniejszego niż podzi-
wianie pragnień, zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu 
młodych ludzi przeżywa swoje życie”. Doświadczyliśmy tego 
sami, gdy na ostatni tydzień lipca ubiegłego roku Kraków 
przeobraził się w oazę pokoju, dobra i miłości, rozkwita-
jącą na pustyni świata negującego Boga i zapominającego 
o Ewangelii. Papież Franciszek nieugięcie wierzy, że młodzi 
są dla tego świata nadzieją i ratunkiem i dzięki nim rzeczy-
wistość wokół nas może stać się lepsza. Jest kilka czytelnych 
drogowskazów, które ojciec święty postawił młodym na ich 
szlaku prowadzącym ku dojrzałości ludzkiej i chrześcijań-
skiej. Chciałby w nich widzieć marzycieli, którzy nie boją 
się wielkich pragnień. Przestrzega, by nie byli „przedwcze-
snymi emerytami” ze „smutną twarzą”, i gorąco zachęca: 
„Zaangażujcie się w przygodę miłosierdzia!”. Wskazuje na 
Jezusa, który obdarza autentyczną pasją życia. Przekonuje 
młodych, że spotkanie z Nim zmienia wszystko i oznacza 
„szansę, przyszłość, zaangażowanie, zaufanie, otwartość, 
gościnność i współczucie”. Młodzi są tymi, którzy mają bu-
dować mosty i burzyć mury, a ich zadaniem jest zastępować 
„kulturę wykluczenia” przez „kulturę spotkania”. Papież za-
grzewa ich do walki o szczęście, o pełnię życia i prowokująco 
ostrzega młodych, by nie mylili szczęścia z wygodną kanapą. 
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Roztacza przed nimi perspektywę wyjścia wraz z Jezusem na 
drogi, „o jakich nam nigdy się nie śniło”, otwierające nowe 
horyzonty, skłaniające do „zarażania radością”, wynikającą 
z postawy miłosierdzia. Budząc młodych i namawiając do 
zaangażowania, Franciszek przekonuje: „Dzisiejszy świat 
chce od was, byście byli aktywnymi bohaterami historii (…) 
a historia wymaga dziś od nas, byśmy bronili naszej godno-
ści i nie pozwalali, aby inni decydowali o naszej przyszłości”. 
Widzi w nich budowniczych kultury braterstwa i bliskości 
i zachęca do solidarności z cierpiącymi, prześladowanymi, 
wykluczonymi.

W pamiętnej medytacji, którą papież wygłosił na kra-
kowskich Błoniach podczas drogi krzyżowej, pada drama-
tyczne pytanie: „Gdzie jest Bóg?”. Franciszek odpowiada: 
znajdziecie Go w spotkaniu z ubogimi. Namawia młodych, 
by stawali się „bohaterami bezinteresownej służby” bra-
ciom najuboższym i najsłabszym, „na wzór Chrystusa, któ-
ry oddał się całkowicie dla naszego zbawienia”. Propozycja 
papieża jest jednoznaczna: trzeba w życiu koncentrować 
się na tym, co najważniejsze, i iść drogą ewangelicznych 
błogosławieństw. To najpewniejsza gwarancja szczęścia 
i spełnienia i sposób na to, by mądrze służyć światu, który 
tak bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia. Mówiąc o tym, 
że Ewangelia jest „księgą otwartą”, z białymi kartami, któ-
re możemy sami zapisać, Franciszek stawia przed młodymi 
najlepszego Przewodnika – Jezusa Chrystusa.
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Zadania dla Kościoła w Polsce

Gdy papież Franciszek opuszczał Polskę, wielu dzienni-
karzy zadawało pytanie o owoce Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie. Wówczas, gdy wciąż byliśmy wszyscy pod wra-
żeniem niezwykłości czasu, jaki nam został dany, i bogac-
twa doświadczeń, które stały się naszym udziałem, pytanie 
to było przedwczesne. Dziś jednak, gdy upłynęło już trochę 
czasu, można pokusić się nie tyle o wyliczenie owoców, bo 
one wciąż się rodzą, co raczej o to, jakie zadania z nich wyni-
kają dla Kościoła w Polsce i dla każdego z nas osobiście.

Trzeba powiedzieć, że młodzi uwierzyli słowom papieża. 
Świadczyły o tym nie tylko entuzjastyczne reakcje, których 
świadkami byliśmy w czasie spotkań Franciszka z Kościołem 
młodych, ale przede wszystkim to, co dzieje się dziś, gdy 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie przeszły już do histo-
rii. Wystarczy bowiem rozejrzeć się dookoła, by zauważyć, 
że w Kościele w Polsce trwa czas młodości. W wielu para-
fiach młodzi podejmują wezwanie ojca świętego Franciszka 
do zaangażowania się, zwłaszcza w dzieła miłosierdzia. 
Mamy prawdziwą armię wolontariuszy, gotowych do dzia-
łania i zarażających swoim entuzjazmem i energią. Mamy 
wreszcie ludzi dorosłych, którzy wspierali młodych w przy-
gotowaniach do ŚDM i dzięki temu odkryli swoje miejsce 
w Kościele, a dziś podejmują odpowiedzialność za życie pa-
rafialne czy wspólnotowe. To dzięki nim możemy na nowo 
rozbudzić w sobie „wyobraźnię miłosierdzia”, o którą apelo-
wał na Błoniach piętnaście lat temu inicjator i patron ŚDM 
św. Jan Paweł II. To dzięki nim Polska może mieć „wiecz-



nie młode oblicze Miłosierdzia”, o którym na tych samych 
Błoniach – ledwie rok temu – mówił papież Franciszek.

Szanowni Państwo, na przykładzie polskich spotkań 
z papieżem Franciszkiem pragnąłem wykazać, że jego komu-
nikacja z ludźmi jest skuteczna. Tajemnicą tej skuteczności 
jest miłość: papieżowi zależy na tych, z którymi się spotyka, 
i nie ukrywa tego. To jest płaszczyzna porozumienia, dzięki 
której możliwe jest wzajemne zaufanie, otwarcie się na dru-
giego i szacunek. Ojciec święty jest autentyczny w słowach 
i czynach, a jego prostolinijność budzi sympatię i poczucie 
bliskości. To wszystko sprawia, że jego ewangeliczny przekaz 
trafia do milionów ludzi, burzy bariery języka i mentalności 
i tworzy prawdziwą wspólnotę. Mam nadzieję, że refleksja, 
którą podejmujecie na ten temat, będzie owocna i wyłoni się 
z niej prawdziwy obraz papieża Franciszka i fenomenu jego 
oddziaływania na Kościół i współczesny świat.

Dziękuję za uwagę i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
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