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"Wysławiajmy męże chwalebne i ojce nasze w rodzaju swoim"  (Ekklez 44,1) 

 

 

Eminencje, Ekscelencje, Bracia Kapłani, Wierny Ludu Katolicki! 

 Jeżeli kult św. Wojciecha tak głęboko zapuścił korzenie w duszę narodu Polskiego,  

to nie trudno będzie zrozumieć, że musiał on pociągnąć za sobą silny wpływ na kształtowanie 

naszego charakteru i naszej katolickiej duszy.  

 Stawiając nam przed oczy postać wielkiego i świętego męża, musiał jednocześnie 

wskazywać i coraz mocniej podkreślać wielkość i wzniosłości tych ideałów, których ta postać 

była nie tylko przykładem, ale żywym wyrazem i symbolem. Wspólnie z wielka miłością  

do tej tragicznej, ale świetlanej i pociągającej postaci wchodziły powoli do duszy Narodu 

Polskiego, z pokolenia na pokolenie, pogłębiające się zrozumienie i ukochanie tych wielkich 

celów, jakie nam wskazywało chrześcijaństwo.  

 Tu przy tych relikwiach w przeciągu dziewięciu i pół wieków, w najtrudniejszych 

chwilach życia swego, szukał Naród Polski w osobach swoich królów i wodzów, w osobach 

przedstawicieli wszystkich stanów  - natchnienia, światła i siły do wytrwania w służbie tych 

ideałów.  

 Któż może zaprzeczyć, że św. Wojciech był dla naszych królów natchnieniem  

i nauczycielem wiary, jako tej siły najwyższej, której i królowie muszą się poddać  

i przy której pomocy mają odrodzić naród i podnieść go na wyżyny kultury i cywilizacji 

chrześcijańskiej.  

 Wizja państwa chrześcijańskiego, obdarzonego wszystkimi błogosławieństwami 

pokoju i sprawiedliwości  społecznej i miłości powszechnej, wizja takiego państwa, w którym 

nie ma ani handlu niewolnikami, ani krwawych ofiar składanych bałwanom,  

ani wielożeństwa, była tą gwiazdą, która olśniewała św. Wojciecha, za którą nie tylko sam 

szedł, ale starał się innych pociągnąć, a w pierwszym rzędzie Ottona III i Bolesława 

Chrobrego.  

 Wizja takiego państwa chrześcijańskiego przelana w duszę Bolesława Chrobrego  

już stamtąd nie dała się wydrzeć i stała się tęsknotą nie tylko tego króla, ale też i wszystkich 

jego następców i całego Narodu Polskiego.  

 Idąc za tą wizją przychodzi św. Wojciech do Polski jako do tego państwa, które 

najbardziej zdolne było zrozumieć Go i urzeczywistnienia tej wizji zdecydowanie się podjąć. 

Swoim przybyciem do nas wyróżnił nas św. Wojciech bardzo spośród innych narodów 

chrześcijańskich, uznał nas za godnych tego wielkiego dzieła  i zrodził w naszych duszach   

to głębokie przekonanie, że takie jest nasze posłannictwo.  

 Z kultem św. Wojciecha wypielęgnowaliśmy w naszych duszach  nie tylko ideał 

państwa chrześcijańskiego, ale w dalszej konsekwencji i ideał naszego posłannictwa w dziele 

szerzenia wiary wśród innych narodów.  

 Młody jeszcze w Polsce Kościół Katolicki miał aż za dużo podstaw, aby nie spieszyć 

się z wypełnieniem przykazania Chrystusowego: "Idąc tędy, nauczajcie wszystkie narody", 

jednakże, nie zasłaniał się ani swoją młodością, ani też słabością, tylko w osobie  

św. Wojciecha i pod jego silnym naleganiem podejmuje się misji cywilizacyjnej do Prus 

pogańskich. 

 Zasługa św. Wojciecha zapoczątkowania tej wielkiej misji cywilizacyjnej stała się 

równocześnie i zasługą Państwa Polskiego.  



 Bolesław Chrobry udzielając swej aprobaty, pomocy i protektoratu temu wielkiemu 

misjonarzowi tym samym wstąpił razem ze św. Wojciechem  i Polskę całą  na tę drogę, która 

wiedzie do pogan, ale dla ich nawracania.  

 Przybyliśmy do Was z Polski, której chrześcijańskim władcą jest Bolesław - tak mówi 

św. Wojciech do dzikich mieszkańców Prus - by sprawować dzieło zbawienia Waszego, 

byście porzucili nieme i martwe bóstwa wasze i uznali Stwórcę waszego, który sam jeden jest 

Bogiem, poza którym nie ma Boga innego". 

 W dzikich zatem krajach pogańskich z ust wielkiego misjonarza padły razem  

z imieniem Boga i imię Polski oraz jej chrześcijańskiego władcy, a słowa te odbiły się 

niemilknącym echem w sercach polskich i rozbrzmiewają przez dziewięć i pół wieku do dziś .  

 "Przybyliśmy z Polski, której chrześcijańskim władcą jest Bolesław" - mówi  

św. Wojciech  - jak widać w tym celu, aby udział i zasługę Polski w tym czasie misyjnym 

wobec całego świata i historii podkreślić i jej w spadku zostawić to, co miał największego  

w swej duszy - ideał szerzenia chrześcijaństwa wśród narodów pogańskich.  

 Ta spuścizna duchowa św. Wojciecha i Bolesława Chrobrego stała się dla nas 

drogowskazem, wyznaczała nam drogę w dziejach chrześcijaństwa na wschodzie. odtąd  

nie ten ideał przyświecać narodowi polskiemu przez cały bieg jego historii. Przyjdzie potem 

kolej na Litwę, Łotwę, Białoruś, Ruś Ukraińską - narody dla których Polska stanie się matka 

rodzącą ich dla Chrystusa, a potem weźmie na siebie obowiązek przedmurza 

chrześcijańskiego całej Europy.  

 Jeżeli wielkość i znaczenie każdego narodu zależy od tego stopnia, w jakim się 

przyczynił do szerzenia Chrystianizmu, jeżeli największy sens historii zawiera się  

w Chrystianizacji świata - to rozumiemy dobrze co mamy zawdzięczać św. Wojciechowi, 

który nas tak wielką ideą natchnął i na drogę wiodącą do wielkiej rodziny narodów 

chrześcijańskich wprowadził.  

 Idąc do pogan św. Wojciech był przygotowany na męczeństwo. ta myśl nie tylko nie 

odstraszała go, ale mocno pociągała. Oddać swe życie, przelać swą krew dla Chrystusa  

-  to szczyt jego marzeń, to jego najgłębsza filozofia życia, jak zresztą wszystkich 

prawdziwych apostołów.  

 Patrząc po ludzku musielibyśmy powiedzieć, że misja św. Wojciecha nie powiodła się, 

bo zanim się mogła rozpocząć, skończyła się zupełną katastrofą i triumfem dzikiego 

pogaństwa. A jednak historia stwierdza, że było inaczej. W świetle historii musimy 

powiedzieć, że misja jego nie tylko się udała, ale wielki odniosła sukces. Śmierć bowiem 

wywołała w całym świecie wstrząs, dając mu przykład ohydy pogaństwa i wielkości 

Chrystianizmu, a w duszach ludzkich budząc podziw, uznanie i zapał do nowych ofiar.  

 Jeżeli nie wiele z tej misji skorzystali pogańscy Prusowie, to bardzo wiele inne 

narody, a w pierwszym rzędzie jego własny Naród Czeski, który musiał się zawstydzić  

i przyznać się do winy, że nie był godzien mieć tego wielkiego męża u siebie.  

 Ta prawda w kulcie św. Wojciecha tak mocno podkreślona i uwypuklona, że krew  

dla sprawy Bożej przelana, krew ofiarna nie tylko nie ginie, ale staje się siłą, która zwycięża, 

nie mogła nie trafić do duszy Narodu Polskiego w całej jego historii. gdziekolwiek na świecie 

sprawa Kościoła Świętego, wolności i sprawiedliwości  szukały swoich obrońców, tam 

zawsze był Polak gotowy do usług. Czy szedł z krzyżem czy z mieczem, zawsze jednak  

w duchu ofiarowania siebie samego na ołtarzu dla sprawy Bożej  i ogólno ludzkiej.  

 Ten sam duch poświęcenia się, który zaprowadził ojca Franciszka Kolbe w obozie 

niemieckim na śmierć w obozie niemieckim na śmierć w zastępstwie swego sąsiada, 

prowadził też tysiące żołnierzy polskich pod Monte Cassino, aby również zginęli  

w zastępstwie innych.  

 Jak św. Wojciech pragnął przede wszystkim umrzeć, a resztę, to znaczy wyniki swej 

śmierci męczeńskiej Bogu zostawić, tak również i my nauczyliśmy się w kulcie tego 



wielkiego Świętego tej wielkiej prawdy, że naszym obowiązkiem jest życie oddać za sprawę 

Bożą i wierzyć, że zwycięstwo w tej sprawie zapewni nie kto inny tylko sam Bóg,  

że największą naszą zasługa jest śmierć męczeńska, reszta nie do nas tylko do Boga należy. 

Wniosek stąd taki, że dobry użytek robimy z życia naszego, gdy je zamieniamy na śmierć 

męczeńską.  

 Wypieszczony w naszych duszach ideał bohaterstwa czyni z nas w oczach świata 

całego szaleńców, z którymi najlepiej jest nie mieć interesów, ale których najlepiej można 

wyzyskiwać. jednakże to nas nie zraża, bo wiemy, że to co mądre jest w oczach Bożych, to  

w oczach świata tego uchodzi za szaleństwo.  

 Najlepszym wyrazem takiego szaleństwa jest pogarda dla złota - tego największego 

bożyszcza w świecie pogańskim.  

 Potrzeba było mieć bardzo oryginalne i swoiste wyobrażenie o interesie i transakcjach, 

aby zwłoki umarłego, już poćwiartowane kupować na wagę złota. ten dziwny akt kupna-

sprzedaży, ku naszemu zbudowaniu w kulcie św. Wojciecha podany, w pamięci całego 

narodu dobrze utrwalony, czymże jest w  rzeczywistości? 

 Jest to jak gdyby wyrok potępienia wydany na materializm, jakby najsilniejszy 

policzek, jaki można mu było wymierzyć.  

 O, jakże wdzięczni jesteśmy Chrobremu za tego rodzaju transakcję, że nie pożałował 

złota, którego za dużo nie miał. dzięki tej jego transakcji mamy nie tylko relikwie wielkiego 

naszego patrona, ale i lekcję daną całemu narodowi, żeby nigdy nie szczędził środków 

materialnych, dóbr doczesnych, gdy chodzi o wartości duchowe, nadprzyrodzone, gdy chodzi 

o kult Boga i świętych Jego, o pomoc ubogim, o misje katolickie.  

 W zestawieniu z duchowymi i nadprzyrodzonymi wartościami złoto staje się niczym, 

a wartość swoją odzyskuje dopiero w służbie ideałów duchowych.  

 Gdzie złoto tym ideałom nie służy, tam przywiązane jest do niego przekleństwo. 

"Pieniądze twoje niech będą z tobą na zatracenie" - powiedział św. Piotr do Szymona 

czarnoksiężnika (Dz 8,20), gdy ten mu ofiarował pieniądze dla kupna darów Ducha Św. 

Potępienie w tak ostrej formie przez św. Piotra kultu złota znalazło jakże wymowne 

potwierdzenie w akcie Bolesława Chrobrego.  

 I tu należy szukać wytłumaczenia dlaczego ideały ekonomiczne, ideały brzucha nigdy 

nie znajdowały w nas ani wielkiego zrozumienia, ani gorącego przyjęcia.  

 Jeżeli aż tak liczne ideały, którymi Naród Polski trzyma się i żyje znalazły w kulcie 

św. Wojciecha i swój wyraz  i swoje uzasadnienie, to cóż dziwnego, że kult tego świętego stał 

się symbolem i jakby barometrem katolicyzmu w Polsce.  

 Przez dziewięć wieków i pół pielgrzymował do tej trumny Naród Polski,  

aby zamanifestować swą wierność katolicyzmowi, gromadził się koło niej jak dookoła 

sztandaru, którego nie wolno zdradzić. tu Naród czynił jakby przegląd swych sił duchowych  

i przegląd ten stał się potrzebą naszego serca.  

 Dziś potrzebę tę odczuwamy mocniej niż kiedykolwiek, gdyż zaczyna nas ogarniać 

niepokój o losy Kościoła Katolickiego w Polsce: zaczyna wdzierać się do duszy lęk  

czy ze śmiercią milionów najlepszych synów, ze śmiercią tysięcy kapłanów, zakonników  

i zakonnic nie umarł i katolicyzm w Polsce , czy po tylu doznanych podłościach i krzywdach 

nie spodliła się wreszcie  i nasza dusza.  

 Dzisiaj więcej niż kiedykolwiek zależy nam na tym, aby się upewnić, jaki jest poziom 

naszego przywiązania do katolicyzmu i wierności dla naszych ideałów. Odpowiedzią na te 

męczące pytania niech będą te niezliczone tłumy, których jesteśmy dzisiaj i tu świadkami.  

Z radością możemy stwierdzić, że burza, która nad nami się przewaliła, zamieniając wszystko 

w ruinę, ducha jednak naszego złamać nie mogła.   

 Zaczerpnąwszy przy tej trumnie tego błogiego przeświadczenia, że wiara święta w nas 

żyje, zanieśmy tę wiadomość do bardziej oddalonych zakątków naszej ojczyzny i podzielmy 



się nią ku pokrzepieniu serc z tymi, którym nie danym było wziąć udziału w dzisiejszej 

uroczystości.  

 Ale nie tylko przeświadczenia o naszym Katolicyzmie  przychodzimy tu szukać! 

Szukamy tu czegoś więcej. Przez dziewięć wieków i pół płynęły stąd natchnienia do serc 

katolickich i światło do duszy. czy to możliwe aby tego natchnienia czy światła zabrakło dziś 

dla nas, gdy tego dziś najbardziej potrzebujemy i tego szukamy. Bądźmy przekonani,  

że nie zabraknie i dla nas i my stąd wyjdziemy oświeceni i podniesieni na duchu.  

 Dziś świat jest zajęty rozwiązywaniem problemu zła, które jego istnieniu zagraża  

i nie wie, jak się do tego ustosunkować.  

 My zaś w obliczu tej prawdy musimy zrozumieć, że największym dziś w świecie złem 

jest odradzające się pogaństwo. A istota pogaństwa to ciemność i okrucieństwo.  

 Zginął św. Wojciech, ponieważ ci, do których przyszedł nie mogli znieść ani tego 

światła ani tej miłości jakie im niósł. Tak było wówczas tak też pozostało do dziś. 

Gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie zjawiło się pogaństwo wszędzie znaczyło swój 

pochód najdzikszym okrucieństwem i gloryfikacją kłamstwa, wszędzie stawiało bałwany  

i składało im krwawe ofiary.  

 Może myślący świat zrozumie, że okrucieństwo i kłamstwo nie dadzą się oddzielić  

od pogaństwa, gdyż one należą do jego istoty, tak jak miłość i prawda do istoty Boga należą.  

 Próby podjęte w osiemnastym i dziewiętnastym wieku stworzenia nowoczesnego 

pogaństwa o wysokiej kulturze duchowej i wysokim poziomie moralnym nie tylko zawiodły 

ale okazały się straszną zabawką, za którą świat już zapłacił milionami ofiar ludzkich  

i miliardami wartości kulturalnych, dorobkiem licznych pokoleń, a nie wiemy ile jeszcze 

zapłaci za to w przyszłości, która już dziś nas wielkim niepokojem napełnia.  

 Jeżeli pogaństwo dwudziestego wieku okazało się nieskończenie krwawym  

i okrutniejszym niż to, które się zareprezentowało światu na początku naszej ery 

chrześcijańskiej, to czy można mieć nadzieję, że w przyszłości okaże się humanitarnym  

i szlachetnym? czy nie należałoby wyciągnąć stąd wniosku, że postęp w pogaństwie czyli  

w bezbożnictwie jest jednocześnie postępem w okrucieństwie? Kogo to ostatnie przeraża,  

ten powinien się cofnąć przed pogaństwem.  

 pogaństwo jest walką z Bogiem. Pierwszym, który tę walką rozpoczął był szatan.  

Nie co innego tylko ta walka, ten bunt uczyniły z niego szatana, bo przed tym był aniołem 

światłości.  

 Los szatana z konieczności będzie musiał podzielić i człowiek, który za przykładem 

pierwszego buntownika rozpoczyna walkę z Bogiem. W tej walce do pomocy człowiekowi 

staje szatan, jako jego wierny sprzymierzeniec, ale będzie się domagał, aby i człowiek przejął 

się jego duchem, to jest duchem szatańskim. 

 Satanizacją człowieka jest zatem ostateczny rezultat jego walki z Bogiem.  

O, tak, myśmy ich widzieli tych ludzi szatanów, znajdujących największą rozkosz  

w zadawaniu cierpień, w deptaniu godności ludzkiej, w spychaniu nieszczęśliwych na dno 

demoralizacji i upodlenia, w posuwaniu się do najbardziej zwyrodniałych i odrażających 

czynów.  

 Z przerażeniem patrzyliśmy na nich i pytaliśmy siebie w czym się zawiera tajemnica 

takiego przeistoczenia się człowieka w szatana i nie znajdowaliśmy innej odpowiedzi,  

jak tylko tę, że tajemnica ta kryje się w oddaleniu się człowieka od Boga -  źródła wszelkiego 

dobra i światła i prawdy.  

 Wiara święta nas uczy, że nie ma takiego dopustu Bożego, z którego nie wynikałaby 

dla nas jakakolwiek korzyść. Olśnieni ta wielka prawdą zapytujemy siebie a jakiż może być 

korzyść z tej strasznej katastrofy, jaka dziś spadła na świat? 

 Korzyści te są tak liczne, że nikt ich wyliczyć nie potrafi, jak nikt nie potrafi ogarnąć 

tego zniszczenia, jakie nas spotkało. Ale jest jedna, która najbardziej występuje a czoło, 



podbijając sobie umysły i serca, a mianowicie: wielka tęsknota za takim porządkiem na 

świecie, w którym chrześcijańska moralność stałaby się najważniejszym prawem.  

 Dopuścił Bóg aż do wylania morza krwi, aby nareszcie ludzkość zrozumiała,  

że bez Chrześcijańskiej miłości bliźniego świat istnieć nie może, aby nareszcie zrozumiała, że 

miłość jest duszą świata cywilizowanego. Gd dusza ta mdleje, cóż więc dziwnego, że świat 

przechodzi konwulsje śmiertelne.  

 Jeżeli jest jakiekolwiek słońce, ogrzewające ciepłem swoim świat duchowy, 

prawdziwie ludzki i dające mu radość życia nie tylko zwierzęcego, ale prawdziwie ludzkiego, 

społecznego, to bez wątpienia jest nim miłość chrześcijańska. Jeżeli jest na świecie coś 

wielkiego i wspaniałego, to zawdzięcza swoje powstanie miłości chrześcijańskiej. Ta miłość 

nie zna różnicy państwowej czy narodowej, różnicy miedzy poganinem i chrześcijaninem, 

między przyjacielem i wrogiem, jako prawdziwa dusza łączy wszystkie narody w jeden 

organizm. A jeżeli wolno tej miłości wyróżniać kogokolwiek, to tylko najbardziej 

nieszczęśliwych. Za poratowanie nieszczęśliwego miłość każde oddać wszystko,  

nie wyłączając życia .  

 Tu kryje się tajemnica męczeństwa i bohaterstwa.  

 Zadanie, jakie w chrześcijaństwie spełnia miłość, jest tak wielkie, że bez niech 

chrześcijaństwo nie da się pomyśleć. "Jeśliby kto rzekł,  iż miłuje Boga, a brata swego 

nienawidziłby, kłamcą jest". najbardziej silna wiara zdolna do przenoszenia gór, bez tej 

tajemnicy miłości chrześcijańskiej - według zapewnień św. Pawła - nic nam nie pomoże.  

 Teraz rozumiemy, dlaczego ci, którzy usiłują nam wiarę wydrzeć, a nie mogąc tego 

uczynić, starają się przynajmniej nienawiść w serca nasze zaszczepić, bo wiedzą,  

że bez miłości wiara się też nie utrzyma.  

 Niechże ta trumna będzie dla nas natchnieniem miłości. Jest to jeden z największych 

nakazów czasów dzisiejszych. Amen 
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