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Wstęp
„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie 
występuje w drugiej części homilii papieża i 
wynika z całości tego, co Jan Paweł II chce 
powiedzieć słuchaczom. Aby zrozumieć 
znaczenie tego zdania musimy najpierw 
przyjrzeć się pierwszej części homilii, gdzie 
Jan Paweł II podkreśla swoją łączność ze św. 
Piotrem, pierwszym biskupem Rzymu i 
pierwszym papieżem.



Cytat z Biblii
Jan Paweł II przypomina wyznanie wiary św. Piotra: 
„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16,16). Po 
tym wyznaniu wiary Chrystus wskazuje na przyszły 
prymat biskupa Rzymu tworząc w ten sposób strukturę 
swojego Kościoła: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, 
synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, 
lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ty jesteś Piotr 
[czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a 
bramy piekielne go nie przemogą.

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 
16, 17-19).



Wyznanie wiary św. Piotra miało swoje Boskie źródło: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu 

Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Z przyjęcia 

tej łaski wiary przez pierwszego papieża tworzy się Kościół: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej 

Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”.

To odniesienie do wiary św. Piotra i do jego misji pozwala nam zrozumieć, jak na swój 

rozpoczynający się pontyfikat patrzył Jan Paweł II. Tak jak posłuszeństwo wiary św. Piotra 

doprowadziło go do Rzymu, gdzie oddał życie za wiarę, tak wiara w prowadzenie Boże 

przyprowadziła do Rzymu papieża „z dalekiego kraju”. Istotą misji św. Piotra było wskazywanie na 

Chrystusa; tak również swoją misję pojmuje polski Papież: „Nikt jeszcze nie przybliżył Boga 

żywego ludziom, nikt Go nie objawił tak, jak to zrobił On sam [Chrystus].



Rezygnacja z tradycji
Jan Paweł II wyjaśnia w homilii, dlaczego nie powrócił do 
tego tradycyjnego obrzędu. Tiara, jak tłumaczy papież, nie 
wchodząc w historyczne spory dotyczące znaczenia trzech 
koron, jest dziś postrzegana jako „symbol doczesnej władzy 
papieży”. Obecnie, podkreśla Jan Paweł II, konieczne jest 
podkreślenie, że jedyna władza Kościoła polega na 
uczestnictwie w potrójnej władzy Chrystusa: kapłana, 
proroka i króla. Na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu”

(Mk 10, 45), Kościół musi postrzegać swoją władzę jako 
służbę człowiekowi. W tej potrójnej służebnej władzy 
uczestniczą wszyscy ochrzczeni. Władza i posłanie jako 
służba.



Wiele pytań i mało odpowiedzi
Celem Kościoła nie jest poszerzanie swojej doczesnej władzy, ale służba człowiekowi; 
wskazywanie na Chrystusa dla dobra człowieka. Odczytując na nowo papieską homilię po 
32 latach należy postawić pytanie, czy Kościół jest wierny tej misji? Czy Kościół jako 
całość: wspólnota biskupów i kapłanów, zakonników i zakonnic, świeckich mężczyzn i 
kobiet rzeczywiście wskazuje na Chrystusa? Co przeszkadza w tej przezroczystości, dzięki 
której osoby szczerze szukające Boga, ale pozostające poza Kościołem mogłyby 
rozpoznać w nim „sakrament zbawienia”? Czy rzeczywiście Kościół służy? Czy służą 
polskie kurie diecezjalne, parafie i klasztory?



Tolerancja i szacunek do każdego
Pytanie o służbę stawia jeszcze jedno bardziej podstawowe 
pytanie: o szacunek dla człowieka, dla każdego człowieka. 
Na ten fundamentalny warunek życia społecznego, a także 
powodzenia misji Kościoła w pluralistycznym społeczeństwie 
Jan Paweł II zwraca uwagę w ostatnich słowach swojej 
homilii, kiedy mówi: „zwracam się do wszystkich ludzi, do 
każdego człowieka (z jaką czcią apostoł Chrystusa musi 
wymawiać to słowo ‘człowiek’)”. Żyjemy w coraz bardziej 
podzielonym świecie, gdzie głębokie różnice poglądów 
politycznych i etycznych sprawiają często, że ludzie nie mogą 
już ze sobą rozmawiać. W tym podzielonym i skłóconym 
świecie Kościół jest posłany do każdego człowieka i z 
każdym człowiekiem chce rozmawiać, bo każdego człowieka 
dosięga miłujące spojrzenie Chrystusa – Zbawiciela.



Powody rozłąki z wiarą
Wielorakie są przyczyny tego, że drzwi przed Chrystusem są zamknięte, a ludzie i całe 
społeczności odwracają się od Kościoła i Ewangelii. Nierzadko przyczyną takich postaw 
jest widzenie, a często także bolesne doświadczenie, grzechu i zła w Kościele. 
Niewątpliwie, mamy również do czynienia z nierzetelnym i karykaturalnym 
przedstawianiem chrześcijan w mass-mediach i kulturze popularnej. Dobro jest 
przemilczane i pomniejszane; upadki, słabości i grzechy są eksponowane jako jedyna 
prawda o Kościele. Konsumpcyjna, relatywistyczna i pragmatyczna kultura zwalnia ludzi 
ze stawiania sobie wysokich wymagań moralnych.



Podsumowanie
Jedynie Chrystus, który ma moc przechodzenia mimo drzwi 
zamkniętych i dotarcia nawet do zamkniętego serca może 
odpowiedzieć na inne ludzkie lęki: przed przyszłością, utratą 
pracy, chorobą, a ostatecznie śmiercią. Dlatego właśnie Jan 
Paweł prosi na koniec w swojej inauguracyjnej homilii: 
„Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, 
w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu 
życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się 
w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą 
i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka!”.



Koniec 
Dziękujemy za uwagę. :)


