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bł. Jan XXIII
Przemówienie na otwarcie 

II Powszechnego Soboru 
Watykańskiego

(Fragmenty)
Czcigodni Bracia,

Jest rzeczą zupełnie naturalną, że otwierając Sobór Powszechny oglądamy się 
w przeszłość, by z niej zebrać jakby głosy, w których echo pragniemy się wsłuchiwać 
uprzytomniając sobie pamięć i  zasługi dawnych i  późniejszych Papieży, Naszych 
Poprzedników: głosy uroczyste i  czcigodne na Wschodzie i  Zachodzie, od wieku 
IV aż do średniowiecza, i od średniowiecza aż do epoki współczesnej, przekazujące 
nam świadectwo tych Soborów: głosy ustawicznie sławiące triumf Boskiej i ludzkiej 
instytucji Kościoła Chrystusowego, który od Jezusa bierze swoje imię, łaskę i swój sens. 
Ale obok powyższych powodów radości duchowej, prawdą jest, że ponad tą, przeszło 
dziewiętnastowiekową historią unoszą się również chmury smutku i doświadczeń. 
Nie na darmo starzec Symeon powiedział do Marii, Matki Jezusowej, to proroctwo, 
które sprawdzało się i sprawdza: „Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łuk. 2, 34). […] Wielki problem, jaki 
stanął przed światem, pozostaje niezmieniony po prawie dwu tysiącach lat. Chrystus 
zawsze jaśnieje jako ośrodek historii i życia.

Sobory powszechne, ilekroć się zbierają, święcą uroczyście jedność, jaka istnieje 
między Chrystusem a  Jego Kościołem, i  dlatego przyczyniają się do powszechnego 
promieniowania światła prawdy, do właściwego ułożenia życia jednostki, rodziny 
i  społeczeństwa i  do spotęgowania sił duchowych przez stałe podnoszenie ich ku 
prawdziwym i wiecznym wartościom.

Przyczyny zwołania Soboru

Mówiąc o inicjatywie tego wielkiego wydarzenia, które nas tu zgromadza, wystarczy powtórzyć 
tytułem historycznej dokumentacji Nasze osobiste, acz pokorne świadectwo o pierwszym, 

bł. Jan XXIII 
Przemówienie na otwarcie 
II Powszechnego Soboru Watykańskiego  str. 5

Jean-Miguel Garrigues OP
Kościół i jego misja wobec świata str. 11

Jan Grosfeld
W poszukiwaniu dróg do świata str.18

Otto Neubauer
Czy dziś Kościół przejmuje się jeszcze światem? str. 24

Zawartość zeszytu
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nieoczekiwanym pojawieniu się w Naszym sercu i na Naszych wargach prostego słowa: Sobór 
Powszechny, słowa wypowiedzianego przed prześwietnym Kolegium Kardynalskim owego 
szczęśliwego dnia, 25 stycznia 1959, w bazylice św. Pawła, w uroczystość Jego Nawrócenia. Było 
to wydarzenie niespodziewane: jakby błysk zstępującego z góry światła; jakby wielka słodycz, 
która przenika serca i promienieje z oczu. Równocześnie zaś oczekiwanie soboru obudziło 
zapał, który się nadspodziewanie udzielił całemu światu. […]

Żywimy wielką nadzieję, że Kościół, oświecony światłem tego Soboru, wzbogaci się 
w skarby duchowe, zaczerpnąwszy zeń siły i nowych mocy patrzeć będzie nieustraszony 
w  przyszłość. Rzeczywiście, dzięki stosowanym unowocześnieniom i  mądremu 
zorganizowaniu wzajemnej współpracy, Kościół będzie w ten sposób działał, by ludzie, 
rodziny, narody faktycznie zwracały się do rzeczy niebieskich.[…]

Istnieje prócz tego, Czcigodni Bracia, jeszcze dalszy powód, który pożytecznie będzie 
poddać wam pod rozwagę. Celem pełniejszego wyrażenia Naszej świętej radości, 
pragniemy przedłożyć temu wielkiemu Zgromadzeniu radosne i szczęśliwe okoliczności, 
w których rozpoczyna się obecny Sobór Powszechny.

W codziennym sprawowaniu Naszego urzędu duszpasterskiego niekiedy ranią Nasze uszy 
insynuacje dusz, gorliwych nawet, ale pozbawionych rozeznania i umiaru. W czasach 
współczesnych widzą one tylko odstępstwo i upadek; twierdzą, że nasz wiek stał się gorszy 
niż wieki dawniejsze; i postępują tak, jak gdyby niczego się nie nauczyli od historii, która 
przecież jest mistrzynią życia, i jak gdyby w okresie poprzednich soborów powszechnych 
wszystko dokonywało się wśród triumfu idei chrześcijańskiego życia i słusznej wolności 
religijnej. Nam zaś wydaje się, że nie należy zgadzać się z tymi prorokami niedoli, którzy 
występują jako zwiastuny wydarzeń zawsze nieszczęśliwych i jakby zapowiadających 
koniec świata. W obecnym porządku rzeczy dobra Opatrzność prowadzi nas do nowego 
układu stosunków między ludźmi, które za sprawą ludzi i  ponad ich oczekiwania 
zmierzają do realizacji opatrznościowych planów wyższych i nieprzewidzianych; planów 
tej Opatrzności, która wszystko, nawet ludzkie różnice wprzęga w większe dobro Kościoła.

Łatwo spostrzec rzeczywistość tej prawdy, gdy się uważnie zastanowić nad światem 
dzisiejszym, który do tego stopnia zajmuje się polityką i sprawami ekonomicznymi, że nie 
znajduje czasu, by pomyśleć o sprawach duchowych, jakimi się zajmuje urząd nauczycielski 
Kościoła świętego. Nie jest to właściwy sposób postępowania i dlatego słusznie się go odrzuca: 
choć nie można zaprzeczyć, że nowe warunki życia współczesnego mają przynajmniej 
tę stronę dodatnią, że usunęły niezliczone przeszkody za pomocą których synowie tego 

świata utrudniali dawniej wolną działalność Kościoła. […] Z niemałą nadzieją i z pociechą 
widzimy dzisiaj, że Kościół uwolniony od owych przeszkód ze strony świeckich, jakich 
w przeszłości doznawał, może z tej Bazyliki Watykańskiej, jakby z nowego Wieczernika 
Apostolskiego, podnosić za waszym pośrednictwem swój głos, pełen majestatu i wielkości.

Zadania Soboru

Do obowiązku Soboru Powszechnego należy przede wszystkim strzeżenie świętego 
depozytu nauki chrześcijańskiej i podawanie go w jak najbardziej skutecznej formie. 
Nauka ta obejmuje całego człowieka, złożonego z duszy i ciała, i jako pielgrzymującemu 
po tej ziemi, nakazuje dążyć do nieba. […]

Ponieważ ta nauka obejmuje wielorakie pola ludzkiego działania, odnoszące się tak do 
poszczególnych osób, jak i do rodzin oraz do całego życia społecznego, konieczną jest 
rzeczą, aby Kościół nie oddalał się od świętego dziedzictwa prawdy przekazanego przez 
Ojców; lecz aby równocześnie uwzględniał teraźniejszość, nowe warunki i formy życia 
nowoczesnego na świecie, które otwarły nowe drogi dla apostolstwa katolickiego.

Z tego też powodu Kościół nie przyglądał się biernie godnemu podziwu postępowi 
odkryć geniuszu ludzkiego i nie pozostał w tyle w sprawiedliwej ich ocenie, lecz śledząc 
ten rozwój, nie poprzestaje upominać ludzi, ażeby kierowali swe oczy wyżej niż rzeczy 
zmysłowe, ku Bogu, źródłu wszelkiej mądrości i wszelkiego piękna. Ludziom, którym 
zostało powiedziane „napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną” (Gen 1, 28), każe 
Kościół nie zapominać o przykazaniu: „Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu 
samemu służyć będziesz” (Mat 4, 10; Łuk 4, 8), tak żeby urok rzeczy widzialnych nie 
przeszkadzał w prawdziwym postępie.

Po ustaleniu powyższego staje się jasne, jakie nadzieje wiąże się z Soborem odnośnie 
nauki wiary. Dwudziesty pierwszy Sobór Powszechny, który korzystać będzie 
z płodnego i znamiennego zbioru doświadczeń prawnych i liturgicznych, apostolskich 
i administracyjnych, chce przekazać naukę czystą i nieskażoną, bez zabarwień i przeinaczeń, 
tak jak poprzez dwadzieścia wieków stała się, mimo trudności i przeciwieństw, wspólną 
spuścizną. Spuścizną nie przez wszystkich równie dobrze przyjętą, a przecież stanowiącą 
skarbiec stale otwarty dla ludzi dobrej woli. Naszym obowiązkiem jest nie tylko strzec 
owego cennego skarbu, tak jak gdybyśmy się zajmowali jedynie, przeszłością, lecz także 
poświęcać się ochoczą wolą i odważnie tym zadaniom, których nasz wiek wymaga, 
kontynuując drogę, jaką Kościół kroczy od dwudziestu wieków.
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Punctum saliens tego soboru nie jest więc dyskusja nad którymś z artykułów podstawowej 
doktryny Kościoła, powtarzającej się w nauczaniu Ojców i Teologów, zarówno dawnych, 
jak i współczesnych, którą zakładamy jako dobrze znaną i stale obecną przed oczyma 
ducha. Nie dlatego więc Sobór był potrzebny. Duch chrześcijański, katolicki i apostolski 
całego świata oczekuje nowego bodźca dzięki odnowionemu, pogodnemu i spokojnemu 
przylgnięciu do pełnej i nieuszczuplonej nauki Kościoła, jaka jeszcze przebija z aktów 
Soboru Trydenckiego i Watykańskiego Pierwszego, bodźca, który by go pchnął w kierunku 
przepajania się nauką i urabiania sumień w pełnej zgodzie i wierności z autentyczną 
nauką, przestudiowaną jednakże i podaną w formie naukowej i literackiej właściwej 
duchowi współczesnemu. Czym innym jest istota starodawnej nauki stanowiącej skarbiec 
wiary, a czym innym jest sposób jej wyrażania. Otóż na to właśnie – z cierpliwością, 
jeśli trzeba będzie – należy położyć wielki nacisk, wszystko przystosowując do zadań 
nauczania i duszpasterstwa.

Sposoby usuwania błędów

W chwili otwarcia Drugiego Powszechnego Soboru Watykańskiego staje się jasne jak 
nigdy, że prawda Pańska trwa na wieki. W pochodzie wieków widzimy rzeczywiście, jak 
się zmieniają poglądy, wykluczając się wzajemnie i jak błędy zaledwie powstałe, znikają 
niby mgła przed słońcem.

Kościół stale się przeciwstawiał tym błędom. Wielokrotnie nawet potępiał je z największą 
surowością. Dzisiaj jednakże Oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekarstwem 
miłosierdzia, aniżeli surowością. Woli wyjść naprzeciw dzisiejszym potrzebom wskazując 
raczej na skuteczność swojej nauki, aniżeli występując z potępieniem.

Ludzie coraz bardziej przekonują się o najwyższej cenie godności ludzkiej osoby, o jej 
doskonaleniu i obowiązkach, jakie ona nakłada. Co więcej, doświadczenie nauczyło ich, 
że gwałt wyrządzony drugiemu, siła uzbrojenia, przewaga polityczna nie stanowią środka 
do pomyślnego rozwiązania ważnych zagadnień, jakie ich trapią.

W takim stanie rzeczy Kościół Katolicki pragnie okazać się matką miłującą wszystkich, 
matką łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem synów odłączonych, 
podnosząc za pośrednictwem tego Soboru Powszechnego pochodnię prawdy religijnej. 
Do rodzaju ludzkiego przygnębionego tylu trudnościami mówi jak niegdyś św. Piotr 
do ubogiego, który prosił go o jałmużnę: „Srebra i złota nie mam; lecz co mani, to ci 
daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań a chodź!” (Dz. Ap. 3, 6). Kościół 

istotnie dzisiejszym ludziom nie ofiaruje przemijających bogactw, nie obiecuje 
szczęśliwości czysto ziemskich, lecz udziela im łaski Bożej, która podnosząc ludzi do 
godności synów Bożych, stanowi najskuteczniejszą obronę i pomoc do życia bardziej 
ludzkiego. Kościół otwiera źródło swej życiodajnej nauki, która ludziom oświeconym 
światłem Chrystusowym pozwala zrozumieć nareszcie, czym naprawdę są, czym jest ich 
nieprześcigniona godność, ich właściwy cel. Kościół wreszcie przy pomocy swych synów 
rozszerza pełnię chrześcijańskiej miłości, która bardziej niż cokolwiek innego zdolna jest 
usunąć zarzewie niezgody; ona tylko zdolna jest rozplenić zgodę, sprawiedliwy pokój 
i jedność bratnią wśród wszystkich.

Wzmacniać jedność

Troska Kościoła o krzewienie i obronę prawdy wywodzi się z faktu, że według zamiaru 
Boga, „który chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy” (1 Tym 
2, 4), ludzie bez pomocy całej nauki objawionej nie mogą osiągnąć pełnej i  trwałej 
jedności, z którą związany jest prawdziwy pokój i wieczne zbawienie. Niestety, cała 
rodzina chrześcijańska jeszcze nie osiągnęła w pełni widzialnej jedności w prawdzie.

Kościół Katolicki bardzo ceni swój obowiązek aktywnego oddziaływania w  celu 
spełniania się wielkiej tajemnicy jedności, o  jaką Jezus Chrystus prosił w żarliwej 
modlitwie Ojca Niebieskiego w przeddzień Swej krwawej Ofiary. Cieszy się Kościół 
błogim pokojem, wiedząc dobrze, że jest głęboko złączony z ową modlitwą; następnie 
cieszy się wielce widząc, że modlitwa o  jedność przynosi zbawienne owoce także 
wśród tych, którzy znajdą się poza Nim. Owszem, kiedy rozważy się samą jedność, 
wymodloną przez Chrystusa dla Kościoła, wydaje się, jakoby jaśniała potrójnym 
promieniem dobroczynnego światła, zstępującego z  niebios: jedności między 
katolikami, która winna być wzorowo silna; jedności modlitw i gorących pragnień, 
dzięki którym chrześcijanie odłączeni od Stolicy Apostolskiej pragnęliby połączyć 
się z nimi; jedności wreszcie szacunku i poważania dla Kościoła Katolickiego tych, 
którzy są wyznawcami religii niechrześcijańskich. Za wielką przyczynę bólu trzeba 
uznać fakt, że większa część rodzaju ludzkiego nie uczestniczy dotąd w źródłach Bożej 
łaski, które biją w Kościele Katolickim, mimo iż wszyscy ludzie zostali odkupieni 
Krwią Chrystusa. Dlatego właśnie do Kościoła Katolickiego, którego światło wszystko 
objaśnia, i którego siła nadprzyrodzonej jedności udziela się całej ludzkości, odnoszą 
się słowa św. Cypriana: „Kościół otoczony światłem Bożym wysyła swe promienie na 
cały świat; a jednak światło jest jedno, które wszędzie się rozlewa nie tracąc jedności” 
(De catholicae Ecclesiae unitate, 5)…
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Jean-Miguel Garrigues OP
Kościół i jego misja wobec świata.

Perspektywa Vaticanum II

Pomyślany przez dwóch kolejnych papieży jako „duszpasterski”, Sobór Watykański 
II bezustannie stawiał świat w  centrum swoich rozważań i  działań. I  tak zarówno 
aggiornamento, do którego dążył Jan XXIII, jak dialog, który Paweł VI zaproponował 
Soborowi już w swojej pierwszej encyklice (Ecclesiam suam, 6 sierpnia 1964 r.), traktowały 
świat jako swój zasadniczy punkt odniesienia. Sławny schemat XIII, w którym podczas 
kolejnych sesji wprowadzono tak wiele pracochłonnych zmian, zanim został ogłoszony 
jako „Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes o Kościele we współczesnym świecie” 
był niewątpliwie bezustannie powszechnym ośrodkiem zainteresowań, zarówno na 
Soborze jak wokół Soboru. Już od początku Sobór pragnął skierować przesłanie „do 
wszystkich ludzi” (20 października 1962 r.). W zakończeniu swoim, 8 grudnia 1965 r., 
przesłanie to uzupełnił przesłaniami do różnych kategorii osobowych: do „rządzących”, 
do „ludzi myśli i nauki”, do „artystów”, do „kobiet”, do „robotników”, „ubogich, chorych 
i wszystkich cierpiących”, wreszcie do „ludzi młodych”.

Sobór Watykański II wyznaczył zwrot w życiu Kościoła przez to właśnie, że dzięki niemu 
Kościół na nowo uświadomił sobie, iż Chrystus posłał go na świat z misją. Znaczące są 
kolejne zmiany wprowadzane w dokumencie, który ostatecznie miał się stać dekretem Ad 
gentes: od schematu „o misjach”, to znaczy odległych działaniach misyjnych wśród ludów, 
które należy jeszcze ewangelizować, nastąpiło przejście do dokumentu o „działalności 
apostolskiej” Kościoła jako takiego. Tak samo w dekrecie Apostolican actuositatem, od 
współpracy świeckich z misją apostolską hierarchii na podstawie „mandatu” hierarchii 
w  Akcji Katolickiej, nastąpiło przejście do apostolskiej misji wszystkich wiernych 
w Chrystusie, świeckich i kapłanów, świadczących światu, każdy na swój sposób, na 
bazie chrztu, bierzmowania czy święceń kapłańskich, o ewangelicznej Dobrej Nowinie.

Na początku lat sześćdziesiątych Kościół był – a w każdym razie uważał się – przede 
wszystkim za europejski i  północno-amerykański. Z  Rzymu, centrum katolickiego 
świata, Kościoły Trzeciego Świata wydawały się odległą „peryferią”. Otóż Sobór miał 
pozwolić Rzymowi usłyszeć głos tych pełnych żywotności młodych Kościołów, będących 

Czcigodni Bracia,

Oto cele, jakie sobie stawia Drugi Powszechny Sobór Watykański w  chwili, kiedy 
gromadzi najlepsze siły Kościoła, i kiedy stara się umożliwić ludziom życzliwsze przyjęcie 
zapowiedzi zbawienia; jak gdyby przygotowywał i  utrwalał drogę do owej jedności 
rodzaju ludzkiego, która jest wymagana jako konieczny fundament, aby państwo ziemskie 
upodobniało się do owego państwa niebieskiego, „w którym panuje prawda, a prawem 
jest miłość, wieczność jest wymiarem” (S. Augustin. Epist. CXXXVIII, 3).

Teraz „usta nasze otwarły się do was” (2 Kor 6, 11), Czcigodni Bracia w Biskupstwie. Oto 
zjednoczeni jesteśmy tu w Bazylice Watykańskiej, która stanowi oś dziejów Kościoła; 
gdzie niebo i ziemia stykają się bezpośrednio, tu w pobliżu grobu św. Piotra, w pobliżu 
tych trumien Naszych Świętych Poprzedników, których prochy zdają się w obecnej 
uroczystej chwili radować się radością tajemną.

Rozpoczynający się Sobór wstaje w dziejach Kościoła jako dzień zwiastujący olśniewającą 
światłość. Obecnie zaledwie świta, a  już pierwsza zapowiedź wstającego dnia jakże 
wielkim ciepłem wypełnia Nasze serce! Wszystko tu oddycha świętością, wszystko 
radością rozbrzmiewa… […]

Niech da Niebo, aby wasz trud i wasza praca, ku którym zwrócone są oczy nie tylko 
wszystkich narodów, lecz także nadzieje całego świata, spełniły obficie oczekiwania 
wszystkich…

Źródło: Wiadomości Diecezjalne, Katowice 31 (1963) 2 – 7., za: opoka.org.pl, (skróty  
i śródtytuły od redakcji).


