Pytania o Jana Pawła II
Cz. 20,21,22 (nr 38 GB)
20. Z przywódcą jakiego państwa, po raz pierwszy w historii, spotkał się Papież 1
grudnia 1989 roku i ofiarował mu mozaikę, która przedstawia PANA JEZUSA z
Ewangelią (na otwartej księdze widnieją słowa „JA jestem Drogą, Prawdą i Życiem”)
ODPOWIEDŹ:
1 grudnia 1989 r. w Watykanie odbyło się spotkanie Papieża Jana Pawła II z
przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR i sekretarzem generalnym KC KPZR
Michaiłem Gorbaczowem.
INFORMACJE DODATKOWE:
– Wizytę Michaiła Gorbaczowa w Watykanie Ojciec Święty określił jako „ważne wydarzenie
w historii stosunków między Związkiem Radzieckim a Stolicą Apostolską” i jako „Znak
czasów”. Przebieg wizyty transmitowały telewizje 50 krajów, oglądało je 0,5 miliarda
telewidzów. Jan Paweł II i Michaił Gorbaczow odbyli godzinną rozmowę w prywatnej
bibliotece Papieża. W tym samym czasie sekretarz stanu kardynał Agostino Cosaroli
rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Edwardem Szewardnadze. W rozmowach
poruszono także aktualne problemy budzące szczególny niepokój. Ojciec Święty wyraził
życzenie, by nowe ustawodawstwa ZSRR skutecznie gwarantowały wszystkim wierzącym
wolność praktykowania wiary. Położył szczególny nacisk na sytuację i potrzeby katolików,
nie tylko obrządku łacińskiego, ale także obrządku wschodniego, pozostających w jedności z
Rzymem. Michaił Gorbaczow skierował do Papieża zaproszenie do odwiedzenia ZSRR, na
które Ojciec Święty podziękował, wyrażając nadzieję, że rozwój sytuacji pozwoli mu to
zaproszenie przyjąć.
– Mozaika, o której jest mowa w pytaniu wykonana została przez pracownię watykańską. Na
stronicach otwartej księgi Ewangelii widnieją łacińskie słowa:
„JAM jest drogą, prawdą i życiem. Kto wierzy we MNIE, żyć będzie.”
Oprócz mozaiki Papież ofiarował trzy medale upamiętniające 11 lat pontyfikatu.
Raissa Gorbaczowa otrzymała różaniec z pereł i złota.
– Darem Gorbaczowa były dwa wielkie tomy „Psałterza Kijowskiego”, jednego z
najstarszych zabytków języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.
– 16 października 1990 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przesłał telegram gratulacyjny do
prezydenta ZSRR M. Gorbaczowa laureata Pokojowej Nagrody Nobla 1990.
– 18 listopada 1990 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął ponownie w Watykanie prezydenta
ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Rozmowa, która trwała nieco ponad 40 minut, dotyczyła
rozwoju sytuacji wewnętrznej w Związku Radzieckim ze szczególnym uwzględnieniem
problemów wolności religijnej, a także spraw międzynarodowych.
21. Nauczanie Jana Pawła II, podczas pielgrzymki w Polsce w 1991 roku, dotyczyło
spraw moralnych. Podaj, na jakich zasadach oparte było nauczanie papieskie?
ODPOWIEDŹ:
Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki do Polski, od 1 do 9
czerwca 1991 r. oparte było na DEKALOGU – dziesięciorgu przykazań Bożych oraz na
Przykazaniu Miłości, „największym przykazaniu i zarazem dwoistym: obejmującym Boga i
ludzi, a wśród ludzi – bliźnich i siebie samego. W ten sposób Bóg spotyka się w tym
przykazaniu ze swym obrazem i podobieństwem, którym jest każdy człowiek”.
NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II OPARTE NA DEKALOGU
I. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ!!!
W Koszalinie – 1 czerwca – podczas Mszy św. odprawianej przy kościele Świętego Ducha, w
homilii Jan Paweł II mówił o pierwszym przykazaniu Bożym, ukazując je jako podstawę

budowania prawdziwego humanizmu. Wzywał: „proszę was, wszyscy moi rodacy, abyście nie
pozwolili rozbić naczynia, które zawiera Bożą Prawdę i Boże Prawo. Proszę abyście nie
pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało.”
II. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO!!!
W Rzeszowie – 2 czerwca – podczas Mszy św. beatyfikacyjnej odprawianej w pobliżu
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, w homilii Jan Paweł II mówił o drugim
przykazaniu Bożym. „Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie
Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy.”
Na ołtarze został wyniesiony bł. bp Józef Sebastian Pelczar.
III. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ!!!
W Lubaczowie – 3 czerwca – podczas Mszy Św. odprawianej na stadionie w homilii
nawiązującej do trzeciego przykazania Bożego Jan Paweł II podjął aktualny w Polsce temat
neutralności światopoglądowej państwa. Postulat neutralności jest słuszny, nie może jednak
oznaczać ateizacji życia państwowego i społecznego. Z jednej strony, obecność w życiu
państwa i społeczeństwa tego, co święte, nie może czynić nikogo obcym we własnej
ojczyźnie, z drugiej zaś – katolicy czuliby się nieswojo w państwie, z którego struktur
wyrzucono by Boga..
IV. CZCIJ OJCA TWEGO I TWOJĄ MATKĘ!!!
W Kielcach – 3 czerwca po południu – podczas Mszy Św. odprawianej na lotnisku Aeroklubu
w Masłowie (k/Kielc), homilia Jana Pawła II nawiązująca do czwartego przykazania Bożego
poświęcona była rodzinie. W dramatycznych, wypowiedzianych z wielką siłą w słowach
Ojciec Święty przestrzegał przed „pozorną wolnością, która człowieka zniewala”. Kryzys nie
ominął polskiej rodziny. Odpowiedzialnych za życie społeczeństwa Papież przestrzegał przed
lekkomyślnym podchodzeniem do spraw rodziny i małżeństwa: „Łatwo jest zniszczyć,
trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać.”
V. NIE ZABIJAJ!!!
W Radomiu – 4 czerwca – podczas Mszy Św. odprawianej na lotnisku wojskowym, homilia
przykazania Jana Pawła II osnuta była wokół piątego Bożego. Przeciwko uzurpacji Bożej
władzy nad życiem i śmiercią. Z naciskiem stwierdził, że nie istnieje ludzka instancja, która
ma prawo zalegalizowania zabójstwa niewinnej i bezbronnej istoty. Piąte przykazanie
nakazuje także troskę o ochronę życia. Papież wezwał do rozwijania tej troski także w formie
instytucjonalnej pomocy rodzicom znajdującym się w trudnych sytuacjach.
VI. NIE CUDZOŁÓŻ!!!
W Łomży – 4 czerwca – podczas Mszy Św. odprawianej przy Kościele Bożego Miłosierdzia,
homilia papieska poświęcona szóstemu przykazaniu Bożemu, nawiązywała do
ewangelizacyjnej przypowieści o siewcy. „Czy podstawowe zasady moralności nie zostały
wykorzenione z naszej gleby przez Złego, który pod różnymi ukrywa się postaciami?” –
zapytał Papież. I ostrzegł przed złudzeniem wolności, wolnej miłości, którą usiłuje się
przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa i rozwiązłości. Zbyt dużo kosztuje ta ułuda.
VII. NIE KRADNIJ!!!
W Białymstoku – 5 czerwca – podczas Mszy Św. odprawianej na lotnisku Aeroklubu, siódme
przykazanie Boże stało się w homilii Jana Pawła II jednym z punktów wyjścia medytacji na
temat związków zachodzących między kryzysem ekonomicznym, odziedziczonym po
minionym okresie, a kryzysem etycznym. Papież omawiając sprawę etycznych aspektów
prawa do własności, wskazał na niebezpieczeństwo związane z wolnym rynkiem: „Musimy
się uczyć tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo przy założeniu wolnego rynku.”
VIII. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA!!!
W Olsztynie – 6 czerwca – podczas Mszy Św. odprawionej na stadionie „Stomilu”, homilia
Jana Pawła II poświęcona była ósmemu przykazaniu Bożemu. Papież mówił o prawdzie w
życiu ludzkim, przede wszystkim w życiu publicznym. Jak jeszcze niedawno wolności słowa

zagrażał cenzor, tak dziś na tę wolność czyhają inne zagrożenia, jak egocentryzm, kłamstwo,
podstęp, czy nawet nienawiść. Narzędziem przemocy mogą stać się także środki przekazu,
jeśli nie służą prawdzie. Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet
zniewoleniem.
IX. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO!!!
Do tego przykazania Jan Paweł II nawiązał w homilii wygłoszonej podczas Mszy św.
odprawionej na lotnisku włocławskiego Aeroklubu, dnia 7 czerwca. Papież mówił o kulturze,
prawdziwej kulturze, „która czyni człowieka bardziej człowiekiem.” Ostrzegł przed
antycywilizacją i antykulturą „pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie
nazwę europejskiej.”
X. NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY BLIŹNIEGO TWEGO!!!
To ostatnie przykazanie Dekalogu było tematem homilii wygłoszonej podczas Mszy Św.
odprawionej na stadionie OSIR-u w Płocku, dnia 7 czerwca. Papież mówił o uczciwości. Aby
nikt nie bogacił się kosztem bliźniego. Aby nie zapominać o prawie BOŻYM, bez którego nie
da się osiągnąć nawet zwyczajnej stabilizacji. Trzeba tak być wolnym, żeby wolność nie
stawała się niewolą, zniewoleniem siebie ani też przyczyną zniewolenia innych.
PRZYKAZANIE MIŁOŚCI!!!
To największe przykazanie było punktem wyjścia w homilii Jana Pawła II, wygłoszonej 9
czerwca, w czasie beatyfikacyjnej Mszy Św. odprawionej w parku Agrykola, w Warszawie.
Homilia zawierała refleksję nad „szczególnym momentem historycznym”, który Polska w
tym czasie przeżywała.
Beatyfikowanym był o. Rafał Chyliński.
22. W grudniu 1992 roku w Watykanie Papież oficjalnie ogłosił nowy podręcznik do
nauki prawd wiary i moralności. Podaj jego tytuł.
ODPOWIEDŹ:
Nowym podręcznikiem do nauki prawd wiary i moralności jest: „KATECHIZM KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO.”
INFORMACJE DODATKOWE:
– Rysunek obok jest umieszczony na okładce Katechizmu Kościoła Katolickiego (wyd.
PALLOTTINUM) przedstawia fragment chrześcijańskiej płyty nagrobnej z końca III wieku,
znajdującej się w katakumbach Domitylli, w Rzymie.
Ten bukoliczny1 obraz pochodzenia pogańskiego jest u chrześcijan symbolem
odpoczynku i szczęścia, które dusza zmarłego znajduje w życiu wiecznym.
Obraz sugeruje również całościowe znaczenie Katechizmu: Chrystus Dobry Pasterz,
który swoim autorytetem (laska) prowadzi i strzeże swoich wiernych (owca), przyciąga ich
melodyjną symfonią prawdy (flet) oraz pozwala im spocząć w cieniu „drzewa życia”, swego
odkupieńczego krzyża, który otwiera na nowo raj.
– Przygotowanie i ogłoszenie powszechnego Katechizmu nauki katolickiej było jednym z
postulatów II Nadzwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów, który
obradował w Rzymie w dniach 24 XI - 8 XII 1985 r.
25 VI 1992 r. został zatwierdzony przez Papieża Katechizm Kościoła Katolickiego,
owoc 6 lat pracy Komitetu Redakcyjnego, powołanego przez Jana Pawła II w 1986 roku.
– 26 VI 1992 r. kard. Joseph Ratzinger na konferencji prasowej przedstawił cel i znaczenie
nowego Katechizmu.
– 11 X 1992 r. Jan Paweł II podpisał Konstytucję Apostolską „Fidei depositum”,
promulgującą Katechizm, w trzydziestą rocznicę otwarcia Ekumenicznego Soboru
Watykańskiego II.
– 16 XI 1992 r. opublikowano Katechizm Kościoła Katolickiego w języku francuskim, w
którym został pierwotnie zredagowany.

– 7 XII 1992 r. w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego nastąpiło oficjalne przekazanie
Katechizmu Kościołowi.
Jan Paweł II wręczył egzemplarze Katechizmu 5-ciu biskupom reprezentującym pięć
kontynentów, a także przedstawicielom wiernych świeckich – dorosłych, młodzieży i dzieci.
– W przemówieniu Jan Paweł II powiedział: „Święty Kościół Boży przeżywa dziś wielką
radość, bo dzięki szczególnej łasce Bożej Opatrzności może uroczyście świętować ogłoszenie
nowego Katechizmu, przedstawiając go oficjalnie wiernym całego świata.”
– 8 XII 1992 r. w homilii wygłoszonej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Ojciec Święty
między innymi powiedział: „Wspólnota ludzi wierzących dziękuje dzisiaj za posoborowy
Katechizm, który stanowi kompendium prawdy nauczanej przez Kościół na całym okręgu
Ziemi.”
OBJAŚNIENIE:
1 Bukoliczny – tzn. sielankowy, idylliczny, pasterski, dotyczący bukoliki, mający jej cechy.
Bukolika – z greckiego: pasterski, krótki utwór liryczno-opisowy przedstawiający w sposób
wyidealizowany sceny z życia pasterzy, uroki życia wiejskiego.
opracował Andrzej Witkowski

