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nowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Te słowa, wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku podczas 
Mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, stały się momentem zwrotnym 
w procesie polskich przemian demokratycznych. Dodały odwagi i nadziei, której Polacy 
wówczas tak bardzo potrzebowali. Dzisiaj – z perspektywy czasu – możemy traktować je 
jako słowa prorocze. 

3. Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 
900 miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także po-
przez internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe 
technologie. Już w 2002 roku Papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia „na głę-
bię cyberprzestrzeni”.

Głosząc konieczność poszanowania praw każdej osoby ludzkiej, Papież bronił najsłab-
szych i bezbronnych. Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronawirusa świat walczy o każde 
ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślał, że w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne 
nie może zastąpić właściwie ukształtowanego sumienia. Kiedy wielu niepokoją zmiany de-
mograficzne, wyludnianie się i starzenie Europy, jego słowa są nadal aktualną przestrogą: 
„naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. W 1991 roku, w Rado-
miu, św. Jan Paweł II mówił: „Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w na-
szym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz 
bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulegając pre-
sji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą. A przecież już miały to życie, już były 
poczęte, rozwijały się pod sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia. 
A kiedy już to zagrożenie stało się faktem, te bezbronne istoty ludzkie usiłowały się bro-
nić. Aparat filmowy utrwalił tę rozpaczliwą obronę nienarodzonego dziecka w łonie matki 
wobec agresji. Kiedyś oglądałem taki film – i do dziś dnia nie mogę się od niego uwolnić, 
nie mogę uwolnić się od jego pamięci. Trudno wyobrazić sobie dramat straszliwszy w swej 
moralnej, ludzkiej wymowie”.

Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła II, który po latach 
wyznał: „Sprawy mojej Ojczyzny zawsze były i są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa 
mój naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro Ojczyzny uważam za moje dobro” 
(audiencja do Polaków z okazji 20. rocznicy pontyfikatu, 1998). Polska była krajem, który 
Ojciec Święty odwiedzał najczęściej – odbył do Ojczyzny dziewięć pielgrzymek. Przyjeż-
dżał zawsze z konkretnym przesłaniem do rodaków, dostosowanym do aktualnie panującej 
sytuacji religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była traktowana przez Polaków jako 


