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 W trzecim dniu bieżącego miesiąca, w godzinach wieczornych, po długich i ciężkich 

cierpieniach, zakończył swe życie ziemskie Ojciec Św. Jan XXIII, jeden z największych 

Papieży w historii papiestwa i Kościoła. 

 Wiadomość o ciężkiej chorobie Jego Świątobliwości i śmierci, okryła żałobą  

i smutkiem świat cały. Nad trumną Jego pochylają się teraz sztandary i głowy prawie 

wszystkich ludzi na całym świecie, dla oddania Mu hołdu i uczczenia Jego pamięci. 

 Do Rzymu napływają teraz depesze kondolencyjne nie tylko od biskupów i diecezji 

całego świata katolickiego, lecz też i od wszystkich władz państwowych – bez różnicy 

ustrojów politycznych i od wszystkich kościołów chrześcijańskich i nawet wyznań 

niechrześcijańskich. 

 Wydarzenie w dziejach Stolicy Apostolskiej dotychczas niespotykane, aby osoba 

Papieża zdobyła tyle sympatii i tyle uznania wśród wierzących i niewierzących, wśród 

duchownych i świeckich, wśród ludu prostego, mężów stanu i mężów nauki, że opinia całego 

świata przyznała Mu pierwsze miejsce wśród największych wielkości ostatnich kilku lat. 

 Czar idący od osoby Papieża Jana XXIII był tak wielki, że każdy musiałby smutne 

świadectwo dać o sobie, kto by chciał Janowi XXIII odmówić swojej sympatii i swego 

uznania. Dlatego też nikt Mu swojej sympatii i uznania nie odmawiał, a wielu, bardzo wielu, 

darzyło Go głęboką miłością i uwielbieniem. 

 Tajemnicą tego nadzwyczajnego wpływu na dusze ludzkie była Jego bezgraniczna 

dobroć, szerokie serce, obejmujące wszystkich ludzi, ojcowskie podejście do każdego bez 

żadnych zastrzeżeń, uprzedzeń i dobre mniemanie o ludziach: nikogo nie potępił, w nikogo 

nie ciskał kamieniami, każdemu przebaczył i każdemu szedł na spotkanie. 

 Poza tym miał czułe i wrażliwe serce na wszelką niedolę ludzką. 

 Pracując przez długie lata w dyplomacji na Bliskim Wschodzie i w Paryżu,  

z obowiązku swego musiał sie stykać z rozmaitymi rządami i dyplomatami całego świata  

i zmuszony był stwierdzić, jak dalece świat cały jest rozbity, poróżniony i skłócony między 

sobą. 

 Cierpią biedni ludzie dużo od różnic i walk politycznych, a do nich się dotyczą różnice 

i walki narodowościowe – i nie koniec na tym – ostatnimi czasy w ostrej występowały walki 

klas i walki ras, nie mówiąc już o różnicach wyznaniowych, starych jak świat, dzielących 

ludzi między sobą bardzo i będącym źródłem głębokich niepokojów wewnętrznych  

i zastarzałych niechęci, uprzedzeń nieuleczalnych. 

 Patrząc na takie rozbicie na świecie biskup Roncalli i bardzo nad tym bolał dlatego 

starał sie w miarę swych sił zbliżyć ludzi do siebie i sam się do nich zbliżał. Odrzucił od 

siebie wszystko co mogłoby ludzi razić i dostęp do nich utrudniać, a zatem – nie było w nim 



żadnej wyniosłości, żadnej sztywności, żadnego uprzedzenia – a zamiast tego wielka 

uprzejmość i chęć służenia. 

 Ale cała ta Jego działalność, nawet na tak wysokim stanowisku, jakim jest Nuncjatura 

Apostolska, wobec ogromu nędzy światowej było tylko kropla w morzu. Robił co mógł,  

ale możliwości Jego były bardzo ograniczone. 

 Tymczasem, Bóg sprawił, że możliwości jego zostały rozszerzone do granic nie 

dających się nawet w przybliżeniu ustalić. Kardynał Roncalla zostaje Papieżem. 

 Była to niespodzianka dla wielu i bardzo wielu, którzy Go znali i wiedzieli, że lata 

Jego sędziwe nie pozwolą Mu ani na długie życie, ani na jakieś energiczniejsze posunięcie  

w rządach Kościołem. 

 Tymczasem nowy Papież – Jan XXIII, postanowił resztę swojego życia wykorzystać 

jak najowocniej dla sprawy Bożej i biednej, skołatanej ludzkości. 

 Zaraz po swym wybraniu postanowił zwołać Sobór Powszechny. 

 Zwołanie Soboru! Była to myśl odważna, a mówiąc po ludzku, można powiedzieć,  

że była to myśl szalona. 

 Łatwo o tym przekonać się może każdy, kto się postara zrozumieć co to jest Sobór 

Powszechny. 

 Jest to przede wszystkim olbrzymi i bardzo skomplikowany aparat, zdolny wywołać 

duże poruszenie i zamieszanie na świecie, pociągnie on za sobą duże, bo miliardowe wydatki, 

olbrzymie prace przygotowawcze, dziesiątki tysięcy ludzi oderwie od swych codziennych 

zajęć i karze im pracować na rzecz Soboru. 

 Tak, to jest duży, bardzo duży aparat i wobec tego rodziła się myśl, czy da się on 

uruchomić, czy potrafi ten aparat obsłużyć – czy nie napotka on na sprzeciwy ze strony złych 

ludzi, czyhających na okazję. 

 Otoczenia Papieża radziło Mu nie ryzykować, nie narażać Kościoła na niebezpieczny 

eksperyment, czekać, aż czasy się zmienią i zapanuje lepszy porządek na świecie. 

 Ale Ojciec Święty słuchać o tym nie chciał, ani tym bardziej odstąpić od myśli 

zwołania Soboru. 

 Na Soborze pokładał swoje największe nadzieje i myśl zwołania go uważał za 

natchnienie Ducha Świętego. 

 Jakoż istotnie -  Sobór to głos Ducha Świętego żyjącego w Kościele. Nie zawsze da 

się on zwołać – to prawda, ale jeżeli tylko da się zwołać i jeżeli Sobór zabiera głos, to nie 

ulega żadnej wątpliwości, że będzie to głos Ducha Świętego. 

 I dlatego Ojciec Święty Jan XXIII tak mocno obstawał przy Soborze, ponieważ chciał 

byu Duch Święty przemówił sam do biednej, rozdartej  i krwią ociekającej ludzkości. 

 Ludzkość tęskni za jakąś jednością, za prawdziwym pokojem Bożym – tymczasem 

pokój zdawał się coraz bardziej oddalać od nas i stawać marzeniem nieosiągalnym, a na jego 

miejsce zjawiała się wizja trzeciej wojny światowej – grożącej zagładą nie tylko ludzkości ale 

całej kuli ziemskiej. 

 Broń nuklearna, jeżeli tylko zostanie użyta, potrafi w kupę popiołu zamienić cały 

świat. 

 Nie można powiedzieć, żeby ci, którzy stoją na czele państw, nie zdawali sobie 

sprawy z tego, jakie niebezpieczeństwo zawisło nad światem. Nie można powiedzieć, żeby 

lekceważyli sobie sprawę pokoju czy wojny. Nie, tego powiedzieć nie można. Przeciwnie, 



stwierdzić należy, że wszyscy się boja tego i o pokoju dużo się mówi. Wszyscy wzajemnie 

podejrzewają siebie o podstęp, o zasadzkę, o napadnięcie znienacka i przygotowania do 

wojny idą coraz większe, pochłaniają coraz większe środki materialne, sieja coraz większy 

niepokój i coraz większe przerażenie wśród biednej ludzkości. 

 Żadne słowo ludzkie nie posiada tej siły, aby przywrócić ludziom zaufanie do siebie  

i stworzyć jakieś między nimi porozumienie. 

 Nie ma takiego autorytetu – stwierdził Ojciec Święty i dlatego zapragnął  

aby przemówił Duch Święty sam. 

 Tylko Duch Święty będąc prawdziwym Pocieszycielem i Odnowicielem oblicza 

ziemi, potrafi tego dzieła dokonać przez Kościół swój Święty na Soborze zebrany, do nas 

przemówić. 

 I tą myślą przejęty Ojciec Święty postanowił Sobór zwołać i Sobór rzeczywiście został 

zwołany. 

 Jak tylko Sobór się zebrał, oczom świata przedstawił się widok w takich rozmiarach 

nigdy nie oglądany. 

 Oto na jego wezwanie natychmiast stanęło do Jego dyspozycji około 3000 biskupów  

– Ojców Soboru ze wszystkich części świata, z najrozmaitszych krajów, narodów, kolorów 

skóry, ras i klas, owianych tym samym duchem, jaki ożywiał Ojca Świętego – stanowiących 

jedną wspaniałą rodzinę. 

 Jaki wspaniały widok – jaka jedność i równość, jaki duch braterstwa – niespotykanego 

dotąd nigdzie. Jaka potężna siła moralna – jednak niezagrażająca nikomu – do wszystkich 

wyciągająca ręce do pojednania, do połączenia, do zapewnienia swojej gorącej miłości  

i swojej pomocy, spragniona wszystkich pociągnąć do siebie, do ducha prawdy, podzielić się 

z nimi tymi dobrami nadprzyrodzonymi, jakie w łonie swoim posiada. 

 Zaprasza wszystkich na obserwatorów, przed nikim niczego nie ukrywa. Żadnych 

celów politycznych sobie nie stawia, prócz tego jednego – aby pokój zapanował na świecie, 

aby miłość zatriumfowała wśród ludzi. 

 Jaki parlament świata, jaka Liga czy Organizacja Narodów zajaśniała kiedykolwiek 

takim blaskiem? 

 Oczy całego świata zostały utkwione na Sobór i jakby oczarowane jego widokiem. 

Ustały wszystkich przeciwników ataki na Kościół, zapanowała w obozie przeciwnym cisza, 

jakby zdumienie jakie. Prawosławni, protestanci i komuniści, życzą Ojcom Soboru 

powodzenia w pracy. Nastąpiło jakby zawieszenie broni. Ojciec Święty i Sobór wspólnie 

przemawiają w duchu miłości – jedności rodziny chrześcijańskiej, braterstwa narodów. 

Nawołują do zgody, pokoju – do zjednoczenia. 

 Świat cały przygląda sie temu z zapartym tchem i widzi, że nie ma za co na Sobór się 

oburzać, nie ma za co go zwalczać – przeciwnie jest czem się zachwycać i za co być mu 

wdzięcznym. 

 Sobór przypomniał światu, że jest Chrystianizm, jest Ewangelia, jest Kościół Święty  

– siła moralna i religijna, która włącza się by światu zapewnić pokój i położyć kres wojnom  

i walkom i nienawiści wzajemnej. 

 Co dały światu dwie światowe wojny, hitleryzm, faszyzm? 

 Co dały? Morze krwi, olbrzymie cmentarzyska ludzi i miast, nienawiść, wzajemna 

nieufność i brak wspólnego języka. 



 Czy może świat dalej tą drogą kroczyć? Czy nie jest już czas najwyższy aby z tej drogi 

zawrócić? Wszak ta droga prowadzi do trzeciej wojny światowej  i razem z nią do zagłady 

kompletnej. 

 Sobór Watykański nie jest jeszcze zakończony – i do tego zakończenia jeszcze daleko 

– ale już dziś można powiedzieć, że jego osiągnięcia są bardzo duże. 

 Wystarczy powiedzieć tylko tyle, że rzucona przez niego myśl zbliżenia wszystkich 

wyznań do siebie – chrześcijańskich i niechrześcijańskich – praca w duchu pokoju  

i pojednania, mimo różnic dogmatycznych – wszystkim jakoś trafiła do przekonania, 

wszystkich ujęła za serce. 

 Do rzeczywistego zbliżenia jeszcze daleko, ale początek już jest zrobiony, kierunek 

wskazany, cel wytknięty. 

 Do wielkiej zdobyczy Soboru i Ojca Świętego zaliczyć należy i to, że dzisiaj 

mówienie o wojnie, o walce ras, o sprawach dogmatycznych, stało się rzeczą bardzo 

niemodna i niepopularną. 

 Sobór nie grozi nikomu ani ekskomuniką ani przekleństwami, z nikim nie chce 

prowadzić walki, wszystkim przebacza. 

 Jak tu podnosić głos, a tym bardziej rękę na taki Sobór, który występuje w roli 

baranka niewinnego i gotów jest wziąć na siebie, jak Chrystus Pan, grzechy całego świata. 

 Sobór nie został zakończony, ale Główny Ojciec Soboru – Ojciec Św. Jan XXIII, 

zdążył zakończyć swoją pracę, bowiem zrobił wszystko, co do Niego należało. 

 Sobór powołał do życia, wycisnął na nim swoje znamię, nadał mu specjalny charakter, 

tchnął w niego swego ducha, spopularyzował go przed światem i teraz już nić z tego zmienić 

się nie da. Sobór pójdzie dalej siłą swego rozpędu, kierowany już przez Ducha Świętego. 

 Co było tu do zrobienia przez człowieka, zostało zrobione przez Ojca Świętego – teraz 

zaczyna się dzieło Boże. 

 Zadanie następcy będzie łatwe i będzie polegało na tym, aby nie sprzeciwiać się woli 

Bożej, która przez Sobór będzie coraz bardziej się objawiała. 

 Ojciec Święty Jan XXIII będzie już z nieba przyglądał się dalszemu biegowi prac 

soborowych, wspierał go swymi modlitwami i swoim błogosławieństwem. 

 Papież Jan XXIII przechodzi już do historii jako postać świetlana i wielka  

– opromieniona zasługami dla Kościoła i całej ludzkości. 

 Wierzymy mocno, że u Tronu Boga usłyszy te słowa: Sługo dobry i wierny, wnijdź do 

wesela Pana Twego. Amen.  


