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Księże Biskupie Andrzeju, Ojcze Kościoła Sandomierskiego, Drodzy Bracia Kapłani, Siostry i Bracia w 
Chrystusie - tu zgromadzeni, drodzy Telewidzowie i Radiosłuchacze, kochana Rodzino Radia Maryja.  

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wielkiego dzieła nowej ewangelizacji. To dzieło zawierzamy dzisiaj Maryi 
Królowej. Jakże opatrznościowe jest to, że nasze Radio z Torunia, szczególne narzędzie nowej ewangelizacji, 
nosi szlachetne imię Matki Najświętszej. Dzięki Niej i także dzięki temu Radiu możemy trwać nie tylko w 
naszej wierze, wierności Chrystusowi i Kościołowi, ale także trwać w wierności dziedzictwu naszych ojców. 
Dlatego dziękujemy również za telewizję TRWAM, bo dzięki niej także trwamy. 

Słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu słowa, które chcę odnieść do Was wszystkich. To wielkie słowa 
pochwały także do tych, którzy łączą się w naszej wspólnocie przez radio i telewizję. Odnoszę więc do Was 
słowa św. Pawła, który pisał do Tesaloniczan, że "zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą 
słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje" (2 Tes 1, 3). Modlimy się 
też za Was, "aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie 
pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary" (2 Tes 1, 11).  

Odnosimy do nas te słowa, bo zawarta jest nich pochwała tych, którzy żyją w duchu wiary, nadziei i miłości. 
Trzeba, żebyśmy tę wiarę, nadzieję i miłość w nas nieustannie rozwijali i pogłębiali, abyśmy byli prawdziwie 
świadkami Chrystusa i Jego Kościoła, zwłaszcza tu, na polskiej ziemi, ale także wszędzie, gdzie nas Bóg pośle 
w tym zadaniu Bożych żniw, o których mówiła Ewangelia. 

1.1. Dramat naszych czasów 

Jestem dzisiaj jak ten ewangeliczny mędrzec, który ze skarbca - jak mówi o tym Jezus w przypowieści - 
wydobywa rzeczy "stare i nowe". Trzeba bowiem, bym się odniósł do przeszłości, bym umiał wydobywać to, co 
jawi się jako "stare", a jednocześnie konieczne jest odniesienie do tego, co "nowe", co dzisiaj jest nam dane i 
zadane.  

Ksiądz Biskup wspomniał już we wprowadzeniu do Mszy Świętej, że dokładnie dzisiaj przypada 65. rocznica 
podpisania paktu Ribbentrop - Mołotow, czyli czwartego rozbioru Polski, rocznica zdrady, a przede wszystkim 
wyraźnego potwierdzenia, że w relacjach międzynarodowych, relacjach międzyludzkich, zabrakło prawdziwego 
fundamentu, jakim jest Boże prawo, ustanowiony przez Boga porządek. Tam, gdzie depcze się Boże prawo, tam 
rodzi się zdrada, tam rodzi się wojna. Hitler nie mógłby tak łatwo odnieść początkowego sukcesu, gdyby nie 
pomoc ze Wschodu totalitarnego Związku Sowieckiego.  

Wspomnienie tamtej zdrady trzeba jednakże odnieść do tego, co dzisiaj - do tego, co "nowe". Albowiem dzisiaj 
chce się budować Europę i świat bez fundamentu moralnego, w oparciu tylko o ludzkie prawo i ludzki 
porządek, bez odniesienia do fundamentu moralnego, który ma swoje źródło w Bogu. Świadectwem takiej 
pokusy jest próba stworzenia konstytucji europejskiej bez odwołania się do Boga, bez odwołania się do 
chrześcijańskiego dziedzictwa, a nawet bez odniesienia do prawa naturalnego. To jakby powrót tamtej 
historycznej sytuacji. Tak oto "stare" i "nowe" miesza się w dramacie naszych czasów.  
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Jest jeszcze inne "stare", do którego dzisiaj nawiązujemy. Przed Mszą Świętą słyszeliśmy przypomnienie 
wydarzeń z września 1939 r. na tych ziemiach. Jakże wielki to dramat, kiedy żołnierze walczący za Ojczyznę 
muszą składać broń, bo do jednego napastnika dołączył drugi. Jakiż to dramat dla płk. Zieleniewskiego, 
dowódcy zebranych tu w pobliżu polskich oddziałów, a także dla wszystkich żołnierzy, kiedy musieli wybierać, 
czy poddać się Niemcom czy Sowietom. Wybrano tych drugich, bo wydawało się, że uszanują warunki, na 
jakich miało się to dokonać. A wielu z nich zginęło potem w miejscach zagłady "na nieludzkiej ziemi". 

Wspominając tamte wydarzenia, chcę je odnieść do naszych czasów w przekonaniu, że miesza się to "stare" i 
"nowe". Dramat składania broni, choć przecież Ojczyzna potrzebowała obrony. A przecież dzisiaj widzimy inny 
dramat, bo wielu ludzi składa inną, duchową broń, rezygnuje z obrony prawdziwych wartości. Bo czyż nie jest 
takim duchowym "złożeniem broni" wyrzekanie się przez wielu ludzi największej "broni", jaką może posłużyć 
się człowiek, broni wiary, nadziei i miłości, broni Bożych przykazań? Taka rezygnacja z obrony 
fundamentalnych wartości w życiu społecznym, w życiu narodu, jest poddaniem się, jest wystawieniem się na 
pastwę zła, na pastwę przemocy i terroryzmu, także tego, który posługuje się słowem kłamstwa i pogardy dla 
człowieka. 

Kiedy widzę, jak ten świat "rozbraja się" duchowo, jak "składa broń" w obliczu różnych zagrożeń, biegnie do 
upadku, to myślę sobie, że nie potrzeba nam kolejnej wojny światowej, bo przecież zniszczymy ten świat, kiedy 
"rozbroimy" nasze serca, kiedy pozwolimy, by zniszczono istotne wartości, kiedy godzimy się na niszczenie 
Bożych praw. Powinniśmy jak najszybciej uświadomić sobie, że nie ma przyszłości dla świata i dla Polski, jeśli 
pozwolimy, by nas "rozbrojono" z naszej duchowej mocy z tego, co tworzy człowieka w człowieku, co czyni 
tegoż człowieka chrześcijaninem, co pozwala mu być prawdziwie Polakiem. 

Jeśli nie chcemy poddać się temu duchowemu "rozbrojeniu", powinniśmy stale pamiętać o Maryi, o naszej 
Matce i Królowej. Jest przecież dana "ku obronie polskiego Narodu". Zwracamy się więc dzisiaj do Maryi jako 
Królowej. Ona jest przede wszystkim Matką. W Jej macierzyńskim sercu jest miejsce dla każdej i każdego z 
nas. W to wierzymy, temu ufamy i na tym budujemy naszą siłę, naszą moc ducha. Ale Ona jest także Królową; 
uczy także nas królować, uczy nas prawdziwego panowania. Maryja, przez to, że stała się w pełni Służebnicą 
Chrystusa, ukazała jasno, co to znaczy "królowanie" człowieka. Bo dzisiaj chce się królować, chce się władać, 
panować bez Boga, a nawet przeciwko Bogu. Natomiast Ona daje nam świadectwo, ukazuje nam jasno i 
przejrzyście, że prawdziwe królowanie człowieka na tym świecie, a także nad tym światem, będzie tylko wtedy 
prawdziwe, kiedy człowiek będzie umiał równocześnie służyć Bogu, kiedy będzie chciał być posłuszny Bogu. 
Wtedy zbudujemy lepszy świat i będziemy w tym świecie naprawdę królować. I będzie to królestwo prawdy i 
wolności, królestwo sprawiedliwości i miłości, królestwo pokoju, w którym człowiek nie będzie zabijał 
człowieka, będzie po prostu dla drugiego człowiekiem - bliźnim.  

1.2. Zagubiony człowiek 

Wołamy, Siostry i Bracia, codziennie "przyjdź Królestwo Twoje", ale to przyjście urzeczywistnia się także 
przez nas. Bóg buduje swoje królestwo także naszym wysiłkiem. Oto nasze zadanie: na wzór Maryi budować 
królowanie Boga tu, na ziemi, poprzez naszą służbę, przede wszystkim przez odrzucenie królestwa ciemności, 
czyli grzechu, przez odrzucenie szatana, a zbudowanie tego wszystkiego, co naprawdę da szczęście, radość i 
pokój człowiekowi.  

To wołanie o królowanie Boga w naszym sercu odnoszę dzisiaj do tego szczególnego - jakże dramatycznego w 
swej wymowie - zdania, które usłyszeliśmy w Ewangelii. Oto Ewangelia mówi, że Jezus "widząc tłumy ludzi, 
litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza" (Mt 9, 36). Czy nie powinniśmy 
w tym zdaniu odczytać swoistego "streszczenia" dramatu naszych czasów? Jakże wielkie jest dzisiaj zagubienie 
bardzo wielu ludzi, jak bardzo współczesny styl życia społecznego odsłania pewnego rodzaju "porzucenie" 
wielu ludzi, ich marginalizację. Czyż współczesna dezorientacja w odniesieniu do wartości, zaćmienie i 
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znieprawienie sumienia, zagubienie celu i sensu życia nie jest świadectwem, że - niech mi będzie wolno odnieść 
to do nas wszystkich, choć przecież nie wszyscy się temu poddali - żyjemy tak, jakbyśmy byli "owcami nie 
mającymi pasterza", jakby nas nikt nie prowadził, jakbyśmy nie mieli Chrystusa jako Pasterza, jakbyśmy nie 
mieli Kościoła, który pełni posługę pasterską.  

Oto syntetyczny obraz wielu ludzi w dzisiejszym świecie: znękani i rozproszeni, jak owce niemające pasterza; 
ludzie porzuceni, pozostawieni sobie samym. A może sami tak chcieli w imię fałszywego poczucia wolności? 
Jakże wymownym przykładem jest tu zagubienie sensu życia wśród ludzi młodych. Jak łatwo sięgają oni po 
narkotyki i alkohol, i po wiele innych rzeczy, które są potwierdzeniem zagubienia życia ludzkiego. Ale czy 
odnosi się to tylko do młodych...? 

Można długo opisywać zagubienie duchowe i moralne współczesnego człowieka. Kilka spraw warto jednak 
nazwać po imieniu. Widzimy, jak znieprawienie i zaćmienie dotknęło bardzo wielu sumień, jak ludzie 
zniekształcili wymiar moralny swego życia, jak z tym zaćmieniem sumienia wiąże się utrata poczucia grzechu. 
Widzimy, jak wielu ludzi nie rozumie dzisiaj potrzeby Bożego miłosierdzia, bo im się wydaje, że grzechów nie 
mają, że nie popełnili żadnego zła. W tym zamęcie moralnym łatwo usprawiedliwiać wszystko. Mamy wiele 
przykładów z ostatnich kilkunastu lat, kiedy w Polsce nie potrafiono nikogo ukarać za ewidentne zbrodnie z 
czasów komunistycznego reżimu. Zaćmienie sumień sprawiło, że nikt nie ponosi za nic odpowiedzialności. A 
jeszcze próbuje się nam wmówić, że mamy być tak miłosierni, by nie domagać się żadnego zadośćuczynienia za 
popełnione zło. Zapomina się o tym, co tak często przypomina Jan Paweł II, że miłosierdzie nie znosi wymagań 
sprawiedliwości, że przebaczenie nie oznacza, że człowiek już nie musi nic w sobie zmienić. Miłosierdzie i 
przebaczenie nie jest zgodą na zło, bo prawdziwa miłość ma podnosić człowieka, a nie godzić się na jego 
słabość i grzeszność. 

W obliczu tego zagubienia duchowego i moralnego powinniśmy sobie uświadomić - i chcę to szczególnie 
dobitnie podkreślić - że my, wyznawcy Chrystusa, nie jesteśmy w tym świecie jedynie widzami; jesteśmy 
bowiem współodpowiedzialni za kształt tego świata. Jesteśmy współodpowiedzialni za przyszły kształt ładu 
społecznego na polskiej ziemi. Musimy jednak najpierw w to uwierzyć, a potem przyjąć cały trud tej prawdy. 
To nie jest łatwe, bo stawia przed nami wymagania, żąda od nas zmiany życia osobistego, żąda od nas 
nawrócenia, żąda jednocześnie zmiany stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych. Musimy naprawdę 
uwierzyć, że ta przyszłość jest w naszych rękach, a jeszcze bardziej w naszych umysłach i sercach, że mamy 
szansę decydowania o nas, o naszych losach, między innymi przez wybory polityczne. Trzeba o tym stale 
pamiętać! 
Powinniśmy przeciwstawić się temu zamętowi, który ogarnia ludzkie serca i wpływa na kształt życia 
społecznego. Powinniśmy z odwagą podejmować dzieło nowej ewangelizacji, a więc także dzieło naszego 
"królowania" w tym świecie na wzór Maryi Królowej. Trzeba wiele zmienić w podejściu do życia, także życia 
społecznego, byśmy nie byli "jak owce nie mające pasterza". Pozwólcie, że w moim rozważaniu odniosę te 
nasze zadania do dwu - w moim przekonaniu szczególnie ważnych - spraw.  

 

1.3. Kryzys autorytetu 

Pierwsza sprawa, którą chcę poruszyć, to kwestia kryzysu autorytetu. Jestem głęboko przekonany, że ten kryzys 
jest jedną z ważnych przyczyn duchowego i moralnego zagubienia ludzi, bez autorytetu ludzie są bowiem "jak 
owce nie mające pasterza". Ludzie w imię fałszywej wolności odrzucają mistrzów, odrzucają przewodników, 
dlatego też nie znajdują właściwej drogi i wchodzą na bezdroża, wędrują drogami, które wiodą do nikąd. Iluż to 
ludzi nie znajduje dzisiaj swojej drogi życia; często nawet nie zdają sobie sprawy, że błądzą. W imię fałszywej 
wolności ludzie odrzucają dzisiaj często potrzebę posłuszeństwa. Traktują je bowiem jako zniewolenie. Dlatego 
nie chcą tych, którzy przewodzą, są przekonani, że sami sobie ze wszystkim poradzą. Wydaje się, że wielu 
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jakby śpiewa lub tyko po cichu nuci refren piosenki: "jestem sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem"; tak - 
jestem wszystkim, jestem prawie Bogiem; sam sobie ze wszystkim poradzę. To bardzo dramatyczne zjawisko.  
Ten kryzys autorytetu jest faktem i ogarnia prawie wszystkie dziedziny życia. Zanim powiem o jego 
negatywnym wpływie na nasze życie, pragnę najpierw zwrócić uwagę, że we współczesnym kryzysie autorytetu 
warto odkryć i coś pozytywnego. Chodzi mi o to, że w naszych czasach słusznie zakwestionowano zewnętrzny 
charakter autorytetu, to znaczy autorytetu związanego ze statusem społecznym, ze stanowiskiem, z 
wykonywaną funkcją, z zamożnością i bogactwem. Minął już dzisiaj czas autorytetów czysto zewnętrznych, 
oficjalnych. I dobrze, że się tak stało. Dzisiaj prawdziwy autorytet nie wypływa ze stanowiska, z bogactwa. Jeśli 
ludzie uznają dzisiaj mimo wszystko jakieś autorytety, to tylko tych osób, które całym swoim życiem 
potwierdzają, że żyją zgodnie z tym, co głoszą, że są autentyczni, że są prawdziwie świadkami Bożej prawdy w 
dzisiejszym świecie.  

Niech mi będzie wolno będzie odnieść to - i niech wybaczy mi to Ksiądz Biskup i kapłani, którzy są tutaj - do 
naszego kapłańskiego życia i posłannictwa. Nie wystarczy być biskupem lub księdzem, by ludzie automatycznie 
zaczęli kogoś słuchać. Biskup będzie miał autorytet tylko wtedy, kiedy będzie najpierw człowiekiem, kiedy 
będzie ojcem i dla swoich kapłanów, i dla wiernych; nie wystarczy, by był tylko "urzędowym" pasterzem. Pisze 
zresztą o tym Jan Paweł II w adhortacji "Pastores gregis", poświęconej biskupom i ich posłudze. Kapłani będą 
mieli prawdziwie autorytet wśród ludzi, będą prowadzić lud jako prawdziwi pasterze i ten lud pójdzie 
rzeczywiście za nimi, jeśli współcześni kapłani potwierdzą całym swoim życiem, duchem ofiary i pokory, że 
warto żyć Ewangelią, że Ewangelia "ma rację", że Ewangelia zwycięża. Takich właśnie autorytetów, Siostry i 
Bracia, nam dziś potrzeba.  

To samo moglibyśmy mówić o rodzicach, a także nauczycielach i wychowawcach. Nie wystarczy mówić, 
jestem twoim ojcem, jestem twoją matką, masz mnie słuchać i już! Nie wystarczy mówić: jestem twoim 
nauczycielem, wychowawcą, profesorem, masz mnie więc słuchać! Jak to kiedyś powiedział Papież Paweł VI, 
świat dzisiejszy woli słuchać świadków niż nauczycieli, a jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. 
Oto wielkie wołanie pośrodku współczesnego kryzysu autorytetu: chciejmy być takimi świadkami prawdy i 
dobra, byśmy mogli być przewodnikami dla ludzi, zwłaszcza tych zagubionych i błądzących. 

Nie możemy jednak nie zauważyć, że współczesny kryzys autorytetu wynika także z zaplanowanego i 
systematycznie dokonywanego niszczenia autorytetów. Nie możemy zamykać oczu na to, że w Polsce, i nie 
tylko w Polsce, niszy się prawdziwe autorytety, że robi się wszystko, by ludzie żyli w jakimś zagubieniu, by 
byli "jak owce nie mające pasterza". Jakże często przez niesprawiedliwe, nieprawdziwe oskarżenia albo tylko 
insynuacje chce się zniszczyć ludzi, którzy mają jakiś istotny wpływ na innych. Jakże często próbuje się 
zohydzić ludzi szlachetnych i autentycznych. Owszem, trzeba ujawniać prawdę, także tę trudną, bo wielu ludzi 
zawodzi, bo się nie sprawdza, bo ulega słabościom. Więc tam, gdzie trzeba ujawniać niegodziwości - trzeba 
mówić jasno, nie wolno nic ukrywać.  

Jednakże, Siostry i Bracia, bacznie przyglądajcie się temu, co się dzieje w naszym kraju; jak uderza się w ludzi, 
których autorytet chce się zniszczyć. Bądźcie mądrzy i roztropni, aby nie dawać posłuchu plotkom i 
oszczerstwom i temu wszystkiemu, co jest wyrazem propagandowych nagonek i manipulacji w mediach. 
Powinniśmy umieć dobrze odczytać, że wiele z tych poczynań jest podejmowanych w imię niszczenia 
autorytetu Kościoła. Ciągle pokutuje przekonanie - tak wyraziste w czasach komunistycznych - że jeśli zniszczy 
się autorytet Kościoła, to ludzie automatycznie zaczną słuchać tych, którzy chcą przejąć dzisiaj "rząd dusz". 
Propagandzistom wydaje się, że te owce pozbawione pasterza wpadną w ich ręce i będą im posłuszne. 
Tymczasem łatwo ludzi oderwać od Kościoła, ale trudniej zdobyć dla "nowej władzy". Ludzie, którym 
odebrano autorytety, błądzą, idą do nikąd, są po prostu zagubieni. Niech pomyślą o tym także ci, którzy dzisiaj 
tak zjadliwie atakują Kościół i są pełni zazdrości, że tak wielu ludzi wciąż słucha tego, czego uczy Kościół i 
próbuje według tego żyć. 
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1.4. Kreowanie pseudoautorytetów 

Niszczenie autorytetów - to tylko jedna strona medalu. Jest i druga i o niej też trzeba głośno mówić. Otóż 
istnieje w dzisiejszym świecie straszliwa pokusa budowania pseudoautorytetów, a więc autorytetów fałszywych. 
Wmawia się nam, że to, co mówią niektórzy ludzie, nie tylko ze świata polityki, ale także z dziedziny kultury, z 
dziedziny nauki czy nawet sztuki i mediów, jest rozstrzygające dla naszego życia. Mamy im wierzyć bardziej 
niż Kościołowi; ba, bardziej niż Chrystusowi.  

Tak oto pojawiają się nowi "guru" w naszym życiu społecznym. Są tacy, co się znają na wszystkim i zabierają 
głos przy każdej możliwej okazji; wypowiadają przy tym oceny i sądy, które daleko przekraczają ich zawodowe 
czy społeczne kompetencje. Co z tego, że ktoś jest dobrym aktorem lub piosenkarzem, że jest ogromnie 
popularny; wcale to nie znaczy, że jego opinie o ważnych sprawach życiowych mamy przyjmować na 
klęczkach. Zwłaszcza że życie moralne tych ludzi może być nijakie, pełne różnych słabości i grzechów i nie ma 
co za to ich chwalić. 

Może ktoś być wspaniałym poetą, wybitnym poetą, może otrzymać Nagrodę Nobla - każdy domyśla się, że 
mówię w tej chwili o zmarłym Czesławie Miłoszu. To wspaniały poeta, otrzymał od Boga niezwykły talent i 
umiał z niego korzystać. Czy jednak zawsze i wszędzie? Czy może być dla nas autorytetem we wszystkim? 
Niektóre jego wiersze są przepiękne i niosą ze sobą wspaniałe przesłanie. W swoich wykładach i różnych 
konferencjach wielokrotnie cytowałem na przykład jego "Traktat moralny" i znam całe fragmenty tego poematu 
na pamięć. Jednakże pewnego dnia przestałem to czynić, kiedy przeczytałem jego publiczną wypowiedź, w 
której opowiedział się za prawnym przyzwoleniem na zabijanie poczętych dzieci, czyli za liberalną ustawą o 
tzw. aborcji. Przy okazji zaatakował wówczas Kościół. Dlatego ośmielam się dzisiaj tutaj - w obecności Was 
wszystkich - zapytać cicho i pokornie, a zarazem wyraźnie i zdecydowanie, ludzi Kościoła, którzy wiedzą 
dobrze, że w prawie kościelnym i w "Evangelium vitae" jest uroczyście powiedziane, że każdy, kto uczestniczy 
w tym grzechu społecznym, jakim jest zgoda na zabijanie dzieci poczętych, zaciąga karę ekskomuniki, nie może 
więc mieć pogrzebu kościelnego. Proszę, by ci, którzy będą w tym pogrzebie uczestniczyć, chcieli nam, 
zwykłym ludziom, nam, którzy możemy gubić się w naszych sumieniach, bo nie potrafimy tego zrozumieć, by 
chcieli wyjaśnić, czy Miłosz odwołał - być może - tamto wyznanie, które było zaparciem się wiary w Chrystusa; 
może się nawrócił, może okazał skruchę... Jeśli tak było, to dobrze... Nie wolno jednak tworzyć fałszywych 
autorytetów, zwłaszcza w odniesieniu do tak ważnych spraw, jaką jest obrona życia dzieci poczętych. 

Sprawa fałszywych autorytetów i pseudoautorytetów nie jest łatwa. Bo każdy człowiek jest słaby i zawodny, 
każdy może ulec pokusie zła. Znamy dobrze z naszych dziejów ludzi, którzy zatracali swoją wielkość i schodzili 
na bezdroża życia. Bywało też odwrotnie, że przez nawrócenie ludzie nijacy i grzeszni wchodzili na wyżyny 
świętości. Nigdy jednak nie zrozumiem, dlaczego również ludzie Kościoła, którzy powinni kierować się 
światłem Ewangelii, uczestniczą w rozpowszechnianiu takich fałszywych autorytetów. Nie potrafię więc tego 
zrozumieć, jak można było zaprosić Owsiaka do jednego z polskich seminariów duchownych i ukazywać go 
klerykom jako osobowy wzór.  

1.5. Rodzice, co się z Wami stało? 

Jest jedna dziedzina naszego życia, w której kryzys autorytetu niesie ze sobą szczególnie dramatyczne 
zagrożenia. Chodzi tu o całą sferę wychowania młodego pokolenia, zarówno w rodzinie, jak i w szkole, a także 
w mediach. Tej sprawie warto by poświęcić całe rozważanie. Dzisiaj zaledwie dotknę się tego bolesnego 
tematu. 
Co się stało z Wami, rodzice, nauczyciele i wychowawcy, że przestaliście być autorytetami dla dzieci i 
młodzieży? Co się stało, że poddaliście się hasłom, iż trzeba dziecku na wszystko pozwalać, że trzeba się z 
dzieckiem "kumplować", że nie wolno niczego od niego wymagać? Co się stało z Wami, ojcowie, że - jak to 
napisał jeden z niemieckich autorów - "dzisiejsi ojcowie zachowują się tak, jakby chcieli być o rok młodsi od 
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swojego najmłodszego", co się stało, że ojcowie nie potrafią dzisiaj pokazać prawdziwego oblicza ojcostwa? Co 
się stało z Wami, matki, że wychowujecie swoje dzieci - jak to się mówi - bezstresowo, pozwalając im na 
wszystko, spełniając wszelkie, nawet najbardziej głupie i niedorzeczne zachcianki?  

Czy naprawdę tak trudno zrozumieć - a zwracam tu uwagę wszystkim, którzy są odpowiedzialni za dzieło 
wychowania - że dziecko, wychowane "bezstresowo", a więc dziecko, którego wszystkie oczekiwania, 
pragnienia i żądania są zaspokojone, nie będzie zdolne do prawdziwie dorosłego i odpowiedzialnego życia? Bo 
przecież nigdy nie jest tak, że człowiek dorosły może zaspokoić wszystkie swoje potrzeby i pragnienia; życie 
składa się przecież z wielu rezygnacji i wyrzeczeń. Rozpieszczone dziecko, dziecko, od którego nikt nigdy 
niczego nie wymagał, będzie reagowało w życiu dorosłym w obliczu napotkanych trudności dwojako: albo 
będzie to agresja, bo przecież wszystko musi być po jego myśli, wszystko mu się należy; albo będzie to 
"ucieczka" od dorosłości - niech nadal "mamusia wszystko załatwi", niech "tatuś to zrobi". 

Mimo że zbieramy już dzisiaj gorzkie owoce tego wychowania, które określa się jako wychowanie permisywne, 
czyli przyzwalające na wszystko, niestawiające wymagań, to jednak nadal głosi się u nas takie koncepcje 
wychowania i zachęca się rodziców i wychowawców do fałszywej tolerancji i zgadzania się na wszystko. 
Propaguje się u nas taki model, chociaż na Zachodzie coraz wyraźniej odchodzi się od takiego wychowania, bo 
ono zaprowadziło miliony ludzi na manowce. Czy wiecie, że w niektórych krajach europejskich - a powołuję się 
tu na wydane w Niemczech, Anglii i we Włoszech książki na temat wychowania - głosi się wyraźnie potrzebę 
stawiania dzieciom wyraźnych wymagań. Wymowne są już tytuły niektórych z tych książek na temat 
wychowania: "Dlaczego powinniśmy dziecku mówić 'nie'"; "Odwaga mówienia dziecku 'nie'". Już dzisiaj 
zamykamy się w naszych domach, udoskonalamy autoalarmy, chronimy się przed przestępczością i agresją 
młodocianych, boimy się wyjść na ulicę. A co będzie w przyszłości, jeśli nie zmieni się model wychowania, 
jeśli rodzice i wychowawcy, nie przypomną sobie, że potrzebny jest ich autorytet, że trzeba umieć rozważnie i 
zarazem odważnie od dziecka wymagać? 

 

1.6. Trzeba od siebie wymagać 

Siostry i Bracia, wobec tego jak budować ten autorytet; autorytet w rodzinie, w szkole i na uniwersytecie; w 
miejscu pracy i całym życiu społecznym? Nie ma - jak się wydaje - jednej gotowej i łatwej "recepty". Ale tego, 
co trudne, nie wolno uznawać za niemożliwe. Dlatego też pragnę wskazać tu na dwa ważne wymagania, które - 
tak mi się wydaje - mogą przyczynić się do odbudowania autorytetu w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach, 
w naszych ośrodkach wychowawczych, w naszym Kościele.  

Pierwsza moja rada dotyczy zrozumienia sensu wymagań, jakie stawiają nam inni ludzie, jakie stawia nam także 
Kościół, a może lepiej powiedzieć: stawia sam Chrystus, posługując się swoim Kościołem. Kiedy ktoś stawia 
mi wymagania w duchu miłości, to przecież pośrednio potwierdza, że wierzy we mnie, że to potrafię zrobić; 
potwierdza, że mu zależy na mnie, że chce, bym się rozwijał i stawał się lepszym człowiekiem. Przecież ci, 
którzy nie stawiają nam żadnych wymagań, czynią to często z wygodnictwa albo z obojętności; im tak 
naprawdę nie zależy na nas, jacy będziemy, co się z nami stanie. Dramat polega na tym, że to ci drudzy 
uznawani są za fajnych i tolerancyjnych, a ludzi stawiających wymagania przyjmuje się z niechęcią, a nawet 
posądza o złość i nienawiść. 

W tym miejscu chciałbym szczególnie wyraźnie zaapelować do ludzi młodych, by przemyśleli tę sprawę, by nie 
odrzucali i nie potępiali tych, którzy stawiają im wymagania. Kochani młodzi, spróbujcie zrozumieć, proszę, 
dlaczego Kościół ma odwagę wymagać od Was, tak jak to czyni sam Ojciec Święty Jan Paweł II. Młodzi 
słuchają go i idą za nim, bo widzą autentyzm jego miłości. Papież nie podlizuje się ludziom młodym, nie 
poklepuje ich "po kumplowsku", nie daje łatwych "recept na życie", nie udaje, że wszystko jest łatwe i proste. 
Ma odwagę mówić, że życie jest trudne i miłość jest trudna, że potrzebne są wyrzeczenia i duch ofiary. I to 
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przesłanie Papieża powinniśmy przyjąć wszyscy; dopóki nie uznamy, że potrzebny jest w naszym życiu duch 
ofiary i poświęcenia, duch wymagania w imię miłości - nie będzie lepiej w Polsce.  

Druga moja rada na drodze odzyskiwania autorytetu odnosi się, Siostry i Bracia, do właściwego zrozumienia 
sensu i roli sprzeciwu w naszym życiu. Niektórym wydaje się, że każdy sprzeciw jest odrzuceniem miłości, jest 
aktem nienawiści, a przynajmniej odrzucenia drugiego człowieka. Co więcej, głosi się wprost, że kiedy 
wyraźnie sprzeciwiamy się różnym przejawom zła w życiu społecznym, to wówczas nie jesteśmy ludźmi 
tolerancyjnymi, że głosimy hasła nienawiści. Tak o różnych aktach słusznego sprzeciwu ze strony katolików 
pisała często "Gazeta Wyborcza". Miłość utożsamia się dzisiaj z fałszywą, permisywną tolerancją; żąda się od 
nas, byśmy nie tylko odnosili się z szacunkiem dla ludzi o odmiennych poglądach, ale byśmy także 
zaakceptowali wszelkie ich działania, także te, które w świetle Bożych przykazań powinniśmy potępiać jako 
grzechy. Tymczasem tolerancja dla człowieka nie oznacza automatycznie akceptacji dla wszystkiego, co on 
czyni, jak żyje, jak postępuje.  

Warto więc przypomnieć to, co napisał Ojciec Święty, kiedy był jeszcze profesorem na KUL-u w książce 
"Osoba i czyn". Stwierdził, że uczestnictwo każdego człowieka - jako osoby - w życiu społecznym opiera się na 
dwóch wzajemnie dopełniających się zasadach: zasadzie solidarności i zasadzie sprzeciwu. Potrzebna jest 
solidarność w tym, co dobre; ale konieczny jest też sprzeciw wobec zła, konieczna jest postawa nieakceptacji 
zła. Ten, kto nie potrafi się sprzeciwić tam, gdzie tego trzeba, nie będzie umiał też być solidarnym. Przecież nie 
można być równocześnie solidarnym z ofiarą przestępstwa i z przestępcą, z człowiekiem okradanym i ze 
złodziejem! 
Tymczasem stało się w Polsce coś strasznego. My, Polacy, my, katolicy, daliśmy sobie wmówić, że każdy 
sprzeciw jest zły, że jest brakiem miłości; przestaliśmy więc protestować, nie mamy odwagi sprzeciwiać się 
temu, co ewidentnie szkodzi Polsce, uderza w naszą wiarę, demoralizuje naszą młodzież. Część katolików 
rozumie otwartość Kościoła na świat jako zgodę na wszystko; przyjęli oni fałszywą wizję tolerancji, że trzeba 
wszystko akceptować. Objawia się w tym słabość wiary i lęk, że zostaną odrzuceni przez dzisiejszy świat, a 
dokładniej: przez samozwańcze elity, przez samozwańcze autorytety. Zapomnieli o papieskim, tak często 
ponawianym zawołaniu "nie lękajcie się!". 

Konieczny jest słuszny sprzeciw wobec tego, co niszczy nas i naszą Ojczyznę. Konieczny jest sprzeciw wobec 
fałszywej tolerancji. Odwołam się tu do przykładu, a sprawa ta w sposób dobitny, a zarazem bolesny pokazuje, 
jak źle rozumie się tutaj postawę Kościoła i nieustannie się go atakuje. Chodzi o to, że Kościół bardzo wyraźnie 
sprzeciwia się związkom homoseksualnym, sprzeciwia się ich legalizacji, zrównaniu ich z małżeństwem i 
rodziną. Tak, Kościół rzeczywiście jednoznacznie wyraża swój sprzeciw i czyni to nade wszystko dlatego, że 
jest solidarny z małżeństwem i rodziną. Jednocześnie Kościół, jak na to wskazują także oficjalne jego 
dokumenty, odnosi się z szacunkiem do osób homoseksualnych. Ale trzeba dobrze to zrozumieć: ten szacunek 
należy się osobie jako osobie, bo jego wrodzona godność jest niezbywalna. Nie oznacza to jednak - nie może 
oznaczać - akceptacji dla konkretnych zachowań homoseksualnych, bo te Kościół traktuje jako niezgodne z 
obiektywnym porządkiem moralnym. Tymczasem wielu ludzi domaga się takiej tolerancji, która byłaby 
równoznaczna z akceptacją również tego, co my traktujemy jako grzech. 

Ponieważ wielu z tych, którzy domagają się fałszywej tolerancji, przeciwstawia wymagania Kościoła 
miłosiernej postawie samego Chrystusa, warto przypomnieć zachowanie Chrystusa wobec jawnogrzesznicy 
(por. J 8, 3-11). Kiedy wszyscy oskarżający tę kobietę odeszli, Jezus powiedział jej, że jej nie potępia, ale 
jednocześnie dodał: "Idź, a od tej chwili już nie grzesz". Czy rozumiemy dobrze sens tych słów? Jeśli ma w 
przyszłości nie grzeszyć, to znaczy, że do tej pory grzeszyła. Jezus przebacza grzech, natomiast nie twierdzi, że 
go nie było. Nie akceptuje jej dotychczasowego życia, wzywa ją do nawrócenia. Kościół też nie potępia 
grzesznych ludzi, ale nie godzi się na ich grzech, wzywa do nawrócenia, do moralnej odmiany swego życia. 
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Kościół powinien być znakiem sprzeciwu dla dzisiejszego świata, wobec rozlicznych przejawów zła w tym 
świecie, bo takim znakiem sprzeciwu był także Chrystus. Jest pełen miłości, przebaczenia, przebywa z 
celnikami i grzesznikami, ale nigdzie w Ewangelii nie znajdziemy Jego akceptacji dla zła, dla grzechu. Potrafił 
też używać ostrych słów upomnienia, choć było to upomnienie z miłości. Czy pamiętamy, jak powiedział do 
Szymona Piotra, kiedy ten nie zrozumiał Jego zapowiedzi o męczeńskiej śmierci? Powiedział twardo: "Zejdź Mi 
z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki" (Mt 16, 23). Jakże ostre 
słowa wypowiadał Jezus pod adresem faryzeuszy, potępiając wiele ich konkretnych zachowań! Czy były to 
słowa nienawiści? Nie, to była miłość, miłość roztropna i odpowiedzialna, miłość, która nie przyzwala na 
wszystko. 
 

1.7. Wołanie o ład społeczny 

Współczesny kryzys autorytetu, któremu poświęciłem tak wiele miejsca w moich rozważaniach, chciałbym 
odnieść do jeszcze jednej ważnej sprawy; to kwestia fundamentalna dla kształtu życia społecznego. Chodzi o to, 
że każde społeczeństwo potrzebuje ładu moralnego, potrzebuje fundamentu opartego na porządku moralnym. 
Dobrze rozumiany ład społeczny potrzebuje autorytetów, ale to jeszcze nie wystarczy. Ludzie mają słuchać się 
nie tylko innych ludzi, ale mają słuchać głosu sumienia. Powinni być także posłuszni porządkowi prawnemu, 
który obowiązuje w społeczeństwie, pod warunkiem, że te prawa stanowione przez ludzi są sprawiedliwe i są 
zgodne z prawami Bożymi, bo inaczej trzeba "bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5, 29; por. 4, 19). Dlatego 
nie wystarczy budować porządku w społeczeństwie tylko na przepisach prawnych, trzeba budować go na ładzie 
moralnym.  
Jakże dramatycznie rozchodzą się dzisiaj w Polsce drogi ładu moralnego i porządku prawnego, ustanawianego 
przez władzę (nie tylko ustawodawczą). Jest wiele ustaw niesprawiedliwych, co chwilę trzeba je zmieniać; służą 
niekiedy tylko tym, którzy są bogaci, by byli jeszcze bogatsi; a tym, którzy mają już wiele władzy, by mieli jej 
jeszcze więcej. Ludzie, którzy z demokracji uczynili cel, a nie środek, sądzą, że ona wszystko załatwi. Dlatego 
odrzucają potrzebę ładu moralnego w życiu społecznym. Zapominają o przestrodze Jana Pawła II, że 
"demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm" (por. CA 46). 
Kościół uczy, zwłaszcza od czasu II wojny światowej, która była tragicznym potwierdzeniem, co się dzieje, 
kiedy zabraknie fundamentu moralnego w życiu społecznym i życiu międzynarodowym, żeby budować ład 
moralny i społeczny na Bożych prawach, bo one są niezmienne, bo wtedy się uszanuje prawa człowieka, bo 
wtedy uszanuje się to wszystko, co jest istotne w życiu społecznym.  

To bardzo ważne i zarazem bardzo obszerne zagadnienie nie sposób omawiać dzisiaj szerzej, bo nie chcę też 
nadużywać cierpliwości słuchaczy. Dlatego proszę pozwolić, że to wołanie o ład społeczny odniosę w 
szczególny sposób do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Wynotowałem sobie kilka Jego wypowiedzi na 
polskiej ziemi. Warto zwrócić na to uwagę, że Papież wzywał do budowania ładu moralnego podczas 
wszystkich pielgrzymek. Nieraz sobie myślę, że gdybyśmy bardziej wsłuchiwali się w to jego wołanie, inna by 
była Polska dzisiaj. 

Podczas pierwszej pielgrzymki - 25 lat temu, kiedy świętowaliśmy jubileusz św. Stanisława, który był 
nazywany "patronem ładu moralnego" - Ojciec Święty mówił do biskupów: "Tylko wówczas też zachowana 
może być i powszechnie uznawana godność osoby ludzkiej, kiedy wyjdziemy od tego prawa, od moralności, od 
jej prymatu. Równocześnie moralność, a więc i to prawo moralne jest podstawowym warunkiem ładu 
społecznego. Na nim budują się państwa i narody - bez niego upadają". 

A na Błoniach krakowskich w 1979 r. jeszcze raz przywołując postać św. Stanisława mówił tak: "Czcimy go 
jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego, albowiem ład moralny tworzy się poprzez ludzi. Dochodzi w 
nim więc do głosu ogromna ilość takich właśnie prób, z których każda jest próbą wiary i próbą charakteru. Od 
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każdej zwycięskiej próby w ostateczności zależy ład moralny. Każda próba przegrana przynosi nieład. Wiemy 
też doskonale z całych naszych dziejów, że absolutnie, za żadną cenę nie możemy sobie pozwolić na ów nieład. 
Za to już wiele razy gorzko zapłaciliśmy w historii".  

Rzeczywiście zapłaciliśmy gorzko i można by podawać wiele konkretnych przykładów. Stąd natarczywe 
wołanie o ład moralny. Mówił o tym Ojciec Święty także w 1983 roku. Przypomniał nam wtedy, że naród 
wezwany jest do zwycięstwa, które ostatecznie jest zwycięstwem moralnym: "Naród musi żyć o własnych 
siłach i rozwijać się o własnych siłach. Sam musi odnosić zwycięstwo, które Opatrzność Boża zadaje mu na tym 
etapie dziejów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o zwycięstwo militarne (...), ale o zwycięstwo 
natury moralnej. To ono stanowi istotę wielokrotnie proklamowanej odnowy. Chodzi tu o dojrzały ład życia 
narodowego i państwowego, w którym respektowane będą podstawowe prawa człowieka. Tylko zwycięstwo 
moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność. Taki ład może być 
zwycięstwem rządzonych i rządzących. Trzeba dochodzić do niego drogą wzajemnego dialogu i porozumienia" 
(przem. "Naród powołany do zwycięstwa", Warszawa - Stadion X-lecia). Dzisiaj trzeba sobie uświadomić, że to 
zwycięstwo, które Polska może odnieść, to jest zwycięstwo, które zaczyna się w sercu każdej i każdego z nas, a 
zwycięży cały Naród, tylko trzeba zawierzyć Bożej prawdzie, Bożym przykazaniom, trzeba zawierzyć Matce 
Najświętszej, trzeba na tym budować. 

W 1991 r. Ojciec Święty stanął na progu odzyskanej w Polsce niepodległości i zachował się jak Mojżesz. Stary 
Testament ukazuje nam dobitnie, że wyzwolenie z Egiptu jest dopełnione przez dar przykazań na Synaju. Bóg 
mówi przez Mojżesza narodowi wybranemu, że jeśli chce zachować wolność, powinien żyć zgodnie z Bożymi 
przykazaniami. I Ojciec Święty chciał wówczas niejako powiedzieć Polakom: odzyskaliście wolność, ale jeśli 
chcecie zachować tę wolność - zachowujcie przykazania, bo one nie sprzeciwiają się ludzkiej wolności, one 
jedynie ją ukierunkowują, by ludzie i narody nie zeszli na bezdroża. Nie posłuchaliśmy wtedy Ojca Świętego. 
Dramatycznie poddaliśmy się propagandzie liberalnej i zlekceważyliśmy jego słowa tak, że nawet nam 
przypomniał, że jest także synem tej ziemi i że nie może nie czuć odpowiedzialności za nasze losy. Powiedział 
wówczas między innymi: "Jeśli w realizowaniu tej reformy gospodarczej będą skrupulatnie przestrzegane 
zasady sprawiedliwości; jeśli każdy będzie liczył się nie tylko z interesem własnym, ale również z interesem 
społecznym; jeśli w działaniach gospodarczych nie zabraknie troski o najuboższych i najbardziej 
potrzebujących - wówczas Pan Bóg z pewnością pobłogosławi wysiłkom i nie tylko Polska dopracuje się 
dobrobytu, ale i atmosfera wzajemnych stosunków międzyludzkich stanie się zdrowsza i bardziej ludzka" (hom. 
"Nie kradnij", Białystok, 5.06.1991).  

Jakże dramatyczne wołanie o ład moralny oparty na prawości ludzkich sumień usłyszeliśmy w 1995 roku w 
Skoczowie, podczas krótkich odwiedzin Polski. Mówił Ojciec Święty między innymi tak: "Nasza Ojczyzna stoi 
dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je 
rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu 
moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła 
dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej 
sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; 
to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło". 

Ojciec Święty nieustannie powracał do tego tematu. W roku 1997 i 1999 r. słuchaliśmy Go bardziej uważnie. 
Zwrócę uwagę na Jego słowa z przepięknej homilii ze Statio Orbis, czyli Kongresu Eucharystycznego we 
Wrocławiu. Tam Ojciec Święty ład moralny nazwał "ładem wolności". Mówił: "Tak, prawdziwa wolność 
wymaga ładu. Ale o jaki ład tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o ład moralny, ład w sferze wartości, ład 
prawdy i dobra. W sytuacji pustki w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt - wolność 
umiera, człowiek z wolnego staje się niewolnikiem - niewolnikiem instynktów, namiętności czy 
pseudowartości". Dodał: "To prawda, ład wolności buduje się w trudzie. Prawdziwa wolność zawsze kosztuje! 
Każdy z nas musi ciągle od nowa ten trud podejmować. I tu rodzi się następne pytanie: Czy człowiek może ów 
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ład wolności zbudować sam, bez Chrystusa czy nawet wbrew Chrystusowi? Pytanie niezwykle dramatyczne, ale 
jakże aktualne w kontekście społecznym przesyconym koncepcjami demokracji inspirowanej ideologią 
liberalną! Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest przeszkodą na 
drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj 
jakieś niesłychane pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje być w świecie głosicielem ewangelii 
wolności!".  

Wydaje mi się, że te słowa Ojca Świętego są niejako kluczem do zrozumienia tego wszystkiego, o czym dzisiaj 
mówimy. Bo niektórym ludziom się wydaje, że wolność to jest całkowita swoboda, odrzucenie wszelkich 
granic, Tymczasem wolność ludzka potrzebuje ładu, ukierunkowania. Ojciec Święty cudownie mówił o tym 
ładzie. I mówił potem o potrzebie tego ładu w parlamencie polskim. Też go nie posłuchano. A dwa lata temu, na 
Błoniach krakowskich, kiedy mówił o miłosierdziu, przypomniał jednocześnie wymagania sprawiedliwości. Bo 
tego ładu nie da się zbudować bez sprawiedliwości. Miłosierdzie nieskończenie przerasta oczywiście 
sprawiedliwość, ale jej nie znosi. I potrzeba nam tego ładu w duchu sprawiedliwości. 

Te wezwania papieskie można by jeszcze mnożyć. Jedno jest jednakże w tym wszystkim pewne: to wezwanie 
Papieża - a jest to także wezwanie dziedzictwa wieków, wołanie tych pokoleń, które walczyły o Polskę - jest 
skierowane do nas, do każdej i każdego z nas. To my mamy ocalić ten ład moralny, najpierw w naszym sercu, w 
naszym sumieniu. Najpierw tam trzeba pozwolić, żeby Bóg zakrólował ze swoim prawem, pozwolić Mu siebie 
prowadzić we wszystkich wymiarach swojego życia. A potem próbować ten moralny ład serca wprowadzać do 
rodziny, do miejsca pracy, do tych miejsc, w których wypełnia się nasze posłannictwo nowej ewangelizacji. I 
daj Boże, żeby udało się nam zbudować się ten ład moralny w Polsce. 

Wracam jeszcze raz - na zakończenie - do Maryi, Królowej. Ona jest nie tylko Królową Polski; jest także 
Królową Świata, bo z nieba czuwa nad całym światem. Nie zawłaszczamy Maryi dla nas, ale też nasz udział w 
Jej posłannictwie królowania na całym świecie - jak to przypomniał Ojciec Święty ostatnio także w Lourdes - 
oznacza, że nie powinniśmy myśleć tylko o naszej polskiej ziemi. Dzisiaj można zbudować lepszą Polskę 
wtedy, kiedy dzieło prawdy i miłości pobiegnie na cały świat. I trzeba, żebyśmy mieli odwagę wypełnienia tego 
posłannictwa, które nam Maryja zadaje. Amen. 

Tekst autoryzowany. Źródło: ND 23 08 2004. 
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