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gólny sposób si´ zwraca do mojej ziemskiej Ojczy-
zny), dla osób, które szczególnie mi powierzy∏ – dla
sprawy KoÊcio∏a, dla chwa∏y Boga Samego.

Niczego wi´cej nie pragn´ dopisaç do tego, co
napisa∏em przed rokiem – tylko wyraziç owà goto-
woÊç i ufnoÊç zarazem, do jakiej niniejsze rekolek-
cje ponownie mnie usposobi∏y.

Jan Pawe∏ pp. II

55  IIIIII  11998822
W ciàgu tegorocznych rekolekcji przeczyta∏em

(kilkakrotnie) tekst testamentu z 6 III 1979. Cho-
cia˝ nadal uwa˝am go za prowizoryczny (nie osta-
teczny), pozostawiam go w tej formie, w jakiej ist-
nieje. Niczego (na razie) nie zmieniam ani te˝ ni-
czego nie dodaj´, gdy chodzi o dyspozycje w nim
zawarte.

Zamach na moje ˝ycie z 13 V 1981 w pewien
sposób potwierdzi∏ s∏usznoÊç s∏ów zapisanych
w czasie rekolekcji z 1980 r. (24 II – 1 III). Tym g∏´-
biej czuj´, ˝e znajduj´ si´ ca∏kowicie w Bo˝ych R´-
kach – i pozostaj´ nadal do dyspozycji mojego Pa-
na, powierzajàc si´ Mu w Jego Niepokalanej Mat-
ce (Totus Tuus).

Jan Pawe∏ pp. II

PS. W zwiàzku z ostatnim zdaniem testamentu
z 6 III 1979 (o miejscu m.in. pogrzebu) „niech zde-
cyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy” – wyja-
Êniam, ˝e mam na myÊli Metropolit´ Krakowskie-
go lub Rad´ G∏ównà Episkopatu Polski – Kole-
gium Kardynalskie zaÊ prosz´, aby ewentualnym
proÊbom w miar´ mo˝noÊci uczynili zadoÊç.

11  IIIIII  11998855 (w czasie rekolekcji)
Jeszcze – co do zwrotu „Kolegium Kardynalskie

i Rodacy”: „Kolegium Kardynalskie” nie ma ̋ adne-
go obowiàzku pytaç w tej sprawie „Rodaków”, mo-
˝e jednak to uczyniç, jeÊli z jakichÊ powodów uzna
za stosowne.

JPII

RReekkoolleekkccjjee  jjuubbiilleeuusszzoowweeggoo
rrookkuu 22000000  ((1122--1188  IIIIII))
(do testamentu)
11.. Kiedy w dniu 16 paêdziernika 1978 konklawe

kardyna∏ów wybra∏o Jana Paw∏a II, Prymas Polski
kard. Stefan Wyszyƒski powiedzia∏ do mnie: „Za-
daniem nowego papie˝a b´dzie wprowadziç KoÊ-

ció∏ w Trzecie Tysiàclecie”. Nie wiem, czy przyta-
czam to zdanie dos∏ownie, ale taki z pewnoÊcià by∏
sens tego, co wówczas us∏ysza∏em. Wypowiedzia∏ je
zaÊ Cz∏owiek, który przeszed∏ do historii jako Pry-
mas Tysiàclecia. Wielki Prymas. By∏em Êwiadkiem
Jego pos∏annictwa, Jego heroicznego zawierzenia.
Jego zmagaƒ i Jego zwyci´stwa. „Zwyci´stwo, kie-
dy przyjdzie, b´dzie to zwyci´stwo przez Maryj´” –
zwyk∏ by∏ powtarzaç Prymas Tysiàclecia s∏owa swe-
go Poprzednika, kard. Augusta Hlonda.

W ten sposób zosta∏em poniekàd przygotowany
do zadania, które w dniu 16 paêdziernika 1978 r.
stan´∏o przede mnà. W chwili, kiedy pisz´ te s∏owa,
jubileuszowy Rok 2000 sta∏ si´ ju˝ rzeczywistoÊcià,
która trwa. W nocy 24 grudnia 1999 r. zosta∏a
otwarta symboliczna Brama Wielkiego Jubileuszu
w Bazylice Êw. Piotra, z kolei u Êw. Jana na Latera-
nie, u Matki Bo˝ej Wi´kszej (S. Maria Maggiore) –
w Nowy Rok, a w dniu 19 stycznia Brama Bazyliki
Êw. Paw∏a „za murami”. To ostatnie wydarzenie ze
wzgl´du na swój ekumeniczny charakter szczegól-
nie zapisa∏o si´ w pami´ci.

22.. W miar´ jak Rok Jubileuszowy 2000 posuwa
si´ naprzód, z dnia na dzieƒ i z miesiàca na mie-
siàc, zamyka si´ za nami dwudziesty wiek, a otwie-
ra wiek dwudziesty pierwszy. Z wyroków Opatrz-
noÊci dane mi by∏o ˝yç w tym trudnym stuleciu,
które odchodzi do przesz∏oÊci, a w roku, w którym
wiek mego ˝ycia dosi´ga lat osiemdziesi´ciu (octo-
gesima adveniens), nale˝y pytaç, czy nie czas po-
wtórzyç za biblijnym Symeonem Nunc dimittis.

W dniu 13 maja 1981 r., w dniu zamachu na Pa-
pie˝a podczas audiencji na Placu Êw. Piotra,
OpatrznoÊç Bo˝a w sposób cudowny ocali∏a mnie
od Êmierci. Ten, który jest jedynym Panem ˚ycia
i Êmierci, sam mi to ˝ycie przed∏u˝y∏, niejako poda-
rowa∏ na nowo. Odtàd ono jeszcze bardziej do Nie-
go nale˝y. Ufam, ˝e On Sam pozwoli mi rozpo-
znaç, dokàd mam pe∏niç t´ pos∏ug´, do której mnie
wezwa∏ w dniu 16 paêdziernika 1978. Prosz´ Go,
a˝eby raczy∏ mnie odwo∏aç wówczas, kiedy Sam ze-
chce. „W ˝yciu i Êmierci do Pana nale˝ymy… Paƒ-
scy jesteÊmy” (por. Rz 14, 8). Ufam te˝, ˝e dokàd
dane mi b´dzie spe∏niaç Piotrowà pos∏ug´ w Ko-
Êciele, Mi∏osierdzie Bo˝e zechce u˝yczaç mi si∏
do tej pos∏ugi nieodzownych.

33..  Jak co roku podczas rekolekcji odczyta∏em
mój testament z dnia 6 III 1979. Dyspozycje w nim
zawarte w dalszym ciàgu podtrzymuj´. To, co wów-

TTeessttaammeenntt  zz ddnniiaa 66 IIIIII 11997799
W Imi´ Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Amen.
„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przy-

b´dzie” (por. Mt 25, 13) – te s∏owa przypominajà
mi ostateczne wezwanie, które nastàpi wówczas,
kiedy Pan zechce. Pragn´ za nim podà˝yç i pragn´,
aby wszystko, co sk∏ada si´ na moje ziemskie ˝ycie,
przygotowa∏o mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy
ona nastàpi, ale tak jak wszystko, równie˝ i t´ chwi-
l´ oddaj´ w R´ce Matki mojego Mistrza: totus Tu-
us. W tych samych R´kach matczynych zostawiam
wszystko i Wszystkich, z którymi zwiàza∏o mnie
moje ˝ycie i moje powo∏anie. W tych R´kach zo-
stawiam nade wszystko KoÊció∏, a tak˝e mój Naród
i ca∏à ludzkoÊç. Wszystkim dzi´kuj´. Wszystkich
prosz´ o przebaczenie. Prosz´ tak˝e o modlitw´,
aby Mi∏osierdzie Bo˝e okaza∏o si´ wi´ksze od mo-
jej s∏aboÊci i niegodnoÊci.

W czasie rekolekcji przeczyta∏em raz jeszcze te-
stament Ojca Âwi´tego Paw∏a VI. Lektura ta sk∏o-
ni∏a mnie do napisania niniejszego testamentu.

Nie pozostawiam po sobie w∏asnoÊci, którà na-
le˝a∏oby zadysponowaç. Rzeczy codziennego u˝yt-
ku, którymi si´ pos∏ugiwa∏em, prosz´ rozdaç wedle
uznania. Notatki osobiste spaliç. Prosz´, a˝eby
nad tymi sprawami czuwa∏ Ks. Stanis∏aw, któremu
dzi´kuj´ za tyloletnià wyrozumia∏à wspó∏prac´
i pomoc. Wszystkie zaÊ inne podzi´kowania zosta-
wiam w sercu przed Bogiem Samym, bo trudno je
tu wyraziç.

Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozy-
cje, jakie wyda∏ Ojciec Âwi´ty Pawe∏ VI. (dodatek
na marginesie: Grób w ziemi, bez sarkofagu. 13 III
1992). O miejscu niech zdecyduje Kolegium Kar-
dynalskie i Rodacy.

Apud Dominum Misericordia et copiosa apud
Eum redemptio.

Jan Pawe∏ pp. II (Rzym, 6 III 1979)

Po Êmierci prosz´ o Msze Êwi´te i modlitwy.

55 IIIIII 11999900
Wyra˝am najg∏´bszà ufnoÊç, ˝e przy ca∏ej mojej

s∏aboÊci Pan udzieli mi ka˝dej ∏aski potrzebnej, aby
sprostaç wedle Jego Woli wszelkim zadaniom, do-
Êwiadczeniom i cierpieniom, jakich zechce za˝àdaç
od swego s∏ugi w ciàgu ˝ycia. Ufam te˝, ˝e nie do-
puÊci, abym kiedykolwiek przez jakieÊ swoje post´-
powanie: s∏owa, dzia∏anie lub zaniedbanie dzia∏aƒ,

móg∏ sprzeniewierzyç si´ moim obowiàzkom na tej
Êwi´tej Piotrowej Stolicy.

2244 IIII –– 11 IIIIII 11998800
Równie˝ w ciàgu tych rekolekcji rozwa˝a∏em

prawd´ o Chrystusowym kap∏aƒstwie w perspekty-
wie owego PrzejÊcia, jakim dla ka˝dego z nas jest
chwila jego Êmierci. Rozstania si´ z tym Êwiatem –
aby narodziç si´ dla innego, dla Êwiata przysz∏ego,
którego znakiem decydujàcym, wymownym jest
dla nas Zmartwychwstanie Chrystusa.

Odczyta∏em wi´c zesz∏oroczny zapis mojego
testamentu, dokonany równie˝ w czasie rekolek-
cji – porówna∏em go z testamentem mojego wiel-
kiego Poprzednika i Ojca Paw∏a VI, z tym wspa-
nia∏ym Êwiadectwem o Êmierci chrzeÊcijani-
na i papie˝a – oraz odnowi∏em w sobie Êwiado-
moÊç spraw, do których sporzàdzony przeze mnie
(w sposób raczej prowizoryczny) ów zapis
z 6 III 1979 si´ odnosi.

Dzisiaj pragn´ do niego dodaç tylko tyle, ˝e
z mo˝liwoÊcià Êmierci ka˝dy zawsze musi si´ li-
czyç. I zawsze musi byç przygotowany do tego, ˝e
stanie przed Panem i S´dzià – a zarazem Odkupi-
cielem i Ojcem. Wi´c i ja licz´ si´ z tym nieustan-
nie, powierzajàc ów decydujàcy moment Matce
Chrystusa i KoÊcio∏a – Matce mojej nadziei.

Czasy, w których ˝yjemy, sà niewymownie trud-
ne i niespokojne. Trudna tak˝e i nabrzmia∏a w∏aÊci-
wà dla tych czasów próbà – sta∏a si´ droga KoÊcio-
∏a, zarówno Wiernych, jak i Pasterzy. W niektórych
krajach (jak np. w tym, o którym czyta∏em w czasie
rekolekcji) KoÊció∏ znajduje si´ w okresie takiego
przeÊladowania, które w niczym nie ust´puje
pierwszym stuleciom, raczej je przewy˝sza co
do stopnia bezwzgl´dnoÊci i nienawiÊci. Sanguis
Martyrum – semen Christianorum. A prócz tego –
tylu ludzi ginie niewinnie, choçby i w tym kraju,
w którym ˝yjemy…

Pragn´ raz jeszcze ca∏kowicie zdaç si´ na Wol´
Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakoƒ-
czyç moje ziemskie ˝ycie i pasterzowanie. W ˝yciu
i Êmierci Totus Tuus przez Niepokalanà. Przyjmu-
jàc ju˝ teraz t´ Êmierç, ufam, ˝e Chrystus da mi ∏a-
sk´ owego ostatniego PrzejÊcia, czyli Paschy. Ufam
te˝, ˝e uczyni jà po˝ytecznà dla tej najwi´kszej
sprawy, której staram si´ s∏u˝yç: dla zbawienia lu-
dzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszyst-
kich narodów i ludów (wÊród nich serce w szcze-



czas, a tak˝e w czasie kolejnych rekolekcji zosta∏o
dopisane, stanowi odzwierciedlenie trudnej i na-
pi´tej sytuacji ogólnej, która cechowa∏a lata osiem-
dziesiàte. Od jesieni roku 1989 sytuacja ta uleg∏a
zmianie. Ostatnie dziesi´ciolecie ubieg∏ego stule-
cia wolne by∏o od dawniejszych napi´ç, co nie zna-
czy, ˝e nie przynios∏o z sobà nowych problemów
i trudnoÊci. Niech b´dà dzi´ki Bo˝ej OpatrznoÊci
w sposób szczególny za to, ˝e okres tzw. „zimnej
wojny” zakoƒczy∏ si´ bez zbrojnego konfliktu nu-
klearnego, którego niebezpieczeƒstwo w minio-
nym okresie wisia∏o nad Êwiatem.

44.. Stojàc na progu trzeciego tysiàclecia in medio
Ecclesiae, pragn´ raz jeszcze wyraziç wdzi´cznoÊç
Duchowi Âwi´temu za wielki dar Soboru Watykaƒ-
skiego II, którego wraz z ca∏ym KoÊcio∏em –
a w szczególnoÊci z ca∏ym Episkopatem – czuj´ si´
d∏u˝nikiem. Jestem przekonany, ˝e d∏ugo jeszcze
dane b´dzie nowym pokoleniom czerpaç z tych bo-
gactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarowa∏.
Jako Biskup, który uczestniczy∏ w soborowym wy-
darzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, pragn´
powierzyç to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy
do jego realizacji sà i b´dà w przysz∏oÊci powo∏ani.
Sam zaÊ dzi´kuj´ Wiecznemu Pasterzowi za to, ˝e
pozwoli∏ mi tej wielkiej sprawie s∏u˝yç w ciàgu
wszystkich lat mego pontyfikatu.

In medio Ecclesiae… od najm∏odszych lat bisku-
piego powo∏ania – w∏aÊnie dzi´ki Soborowi – dane
mi by∏o doÊwiadczyç braterskiej wspólnoty Episko-
patu. Jako kap∏an Archidiecezji Krakowskiej do-
Êwiadczy∏em, czym jest braterska wspólnota prez-
biterium – Sobór zaÊ otworzy∏ nowy wymiar tego
doÊwiadczenia.

55.. Ile˝ osób winien bym tutaj wymieniç? Chyba
ju˝ wi´kszoÊç z nich Pan Bóg powo∏a∏ do Siebie –
Tych, którzy jeszcze znajdujà si´ po tej stronie,

niech s∏owa tego testamentu przypomnà, wszyst-
kich i wsz´dzie, gdziekolwiek si´ znajdujà.

W ciàgu dwudziestu z górà lat spe∏niania Piotro-
wej pos∏ugi in medio Ecclesiae dozna∏em ˝yczliwej
i jak˝e owocnej wspó∏pracy wielu Ksi´˝y Kardyna-
∏ów, Arcybiskupów i Biskupów, wielu kap∏anów,
wielu osób zakonnych – Braci i Sióstr – wreszcie
bardzo wielu osób Êwieckich, ze Êrodowiska kurial-
nego, ze strony wikariatu Diecezji Rzymskiej oraz
spoza tych Êrodowisk.

Jak˝e nie ogarnàç wdzi´cznà pami´cià wszyst-
kich na Êwiecie Episkopatów, z którymi spotyka-
∏em si´ w rytmie odwiedzin ad limina Apostolo-
rum? Jak˝e nie pami´taç tylu Braci chrzeÊcijan –
niekatolików? A rabina Rzymu? i tylu innych
przedstawicieli religii pozachrzeÊcijaƒskich? A ilu
przedstawicieli Êwiata kultury, nauki, polityki,
Êrodków przekazu?

66.. W miar´, jak zbli˝a si´ kres mego ziemskiego
˝ycia, wracam pami´cià do jego poczàtku, do mo-
ich Rodziców, Brata i Siostry (której nie zna∏em,
bo zmar∏a przed moim narodzeniem), do wadowic-
kiej parafii, gdzie zosta∏em ochrzczony, do tego
miasta mojej m∏odoÊci, do rówieÊników, kole˝anek
i kolegów ze szko∏y podstawowej, z gimnazjum,
z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy pracowa-
∏em jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici
i krakowskiej Êw. Floriana, do duszpasterstwa aka-
demickiego, do Êrodowiska… do wielu Êrodo-
wisk… w Krakowie, w Rzymie… do osób, które
Pan mi szczególnie powierzy∏ – wszystkim pragn´
powiedzieç jedno: „Bóg Wam zap∏aç”!

In manus Tuas, Domine, commendo spiritum
meum.

A.D. 17 III 2000

TOTUS TUUS
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