
Karol 

Świętość to trudny temat dlatego, że jej prawdziwe znaczenie ukryte jest pod wieloma mitami 

i wyobrażeniami. Właściwie każdy ma swój pogląd w tej sprawie. Niestety często kształtowany 

przez takie hagiografie, które niejednokrotnie uwypuklają aspekty świętości, mające niewiele 

wspólnego z codziennością i normalnym życiem. Próba wciskania ludzi w pewne ramki 

świętości nie wnosi nic dobrego a raczej sprawia, że myślimy o niej jak o czymś bardzo 

odległym i nieosiągalnym. Natomiast człowiek ma wręcz obowiązek stawać się świętym. 

Wytłumaczenie tego jest bardzo proste: warunkiem przebywania z Bogiem w wieczności jest 

świętość. A zatem kto na serio myśli o niebie musi równie serio myśleć o świętości.  

Karol Wojtyła stał się świętym nie dlatego, że ładnie i mądrze mówił albo że był papieżem 

czy też dobrym człowiekiem o wielkim sercu. Nie został świętym również z powodu swoich 

licznych pielgrzymek, głębokiej myśli teologicznej ani dlatego, że się długo i ładnie modlił. 

Początek jego drogi do świętości był taki sam jak starotestamentalnych patriarchów i jaki jest 

zawsze i niezmiennie dla każdego: wiara w Bożą obietnicę i zaufanie, że ona się spełni. Od 

tysięcy lat, począwszy od naszych ojców w wierze takich, jak choćby Abraham, Bóg oczekuje 

w zasadzie tylko jednego: pozostawienia własnej ziemi, żeby pójść za Nim i pozwolić się w 

życiu poprowadzić. Tą własną ziemią są nasze plany, pragnienia, wola i chęć realizowania 

wszystkiego po swojemu. To jest ziemia, którą należy porzucić, żeby iść za Jego obietnicą do 

Ziemi, którą On daje. W tym względzie można postawić znak równości między Abrahamem a 

Karolem Wojtyłą – obaj wyszli naprzeciw Bożej propozycji. Z odwagą i zaufaniem rzucili się 

w przygodę życia, którą Bóg dla nich przygotował. Dla Abrahama, to była wędrówka do Ziemi 

Obiecanej a dla Karola – najpierw kapłaństwo, a potem konsekwentne przyjmowanie kolejnych 

wyzwań, które Bóg proponował. Bo On zawsze proponuje, nigdy nie narzuca. Człowiek w 

wolności sam podejmuje decyzję. I w zasadzie tyle wystarczy. O resztę dba Bóg. Od tej pory, 

to On staje się Przewodnikiem wskazując kierunek i drogę uświęcenia. O Abrahamie mówi się, 

że wbrew nadziei uwierzył nadziei, stając się ojcem wielu narodów. Rzeczywiście, po ludzku 

nie miał na to szans. Karol natomiast uwierzył miłości, która mu wszystko wyjaśniła. 

Najpewniej jako człowiek nie czuł się na siłach, żeby kierować całym Kościołem. Jednak do 

końca zaufał Bogu i Jego miłości. Miłości, która pomaga pokonywać własne lęki i przyjmować 

Bożą wolę bez dbania o samego siebie. Przed Bogiem każdy z nas jest maleńki i tylko Jego 

miłość sprawia, że stajemy się wielcy, przekraczając siebie. To jest właśnie świętość. Świętość 

wynikająca ze współpracy człowieka z Bogiem, który ostatecznie jest Źródłem świętości.   



Nie ważne czy jest się ojcem, mężem, mamą, żoną, dzieckiem, księdzem czy siostrą zakonną 

albo singlem – dla każdego Bóg przygotował obietnicę skrojoną w sam raz na jego miarę. Taką, 

którą może realizować w codzienności, znajdując właściwe proporcje między sercem a 

rozumem. Jedyne co do nas należy, to zawierzyć tej obietnicy, wyjść z odwagą naprzeciw 

własnemu powołaniu, a resztę ufnie złożyć w rękach Najwyższego. Tak jak Abraham, Karol i 

wielu wielu innych, znanych i nieznanych. Wtedy droga świętości stanie się wspaniałą 

przygodą. Przygodą prowadzącą do Ziemi Obiecanej, którą jest Serce Boga Samego. 

 

 


