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13 czerwca, poniedziałek 
 „Skąd się bierze ta władza? Jaką ma moc On, wyniszczony, 
skazany...?”

Są takie prawdy, które wielokrotnie w życiu poznajemy, a nawet sami 
wypowiadamy, ale które zaczynamy rozumieć dopiero wówczas, gdy ktoś 
nam je opowie, objawi – nie tylko słowem, ale i świadectwem swojego życia. 
Pozwólmy więc, by wezwanie: Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc 
wszystkich... objaśniło i objawiło nam dwoje świętych – Jan Paweł II 
i Jadwiga Andegawenka.

Tak o królewskiej władzy Chrystusa mówił papież w katedrze wawelskiej, 
w której wieki wcześniej Jadwiga miała usłyszeć od Chrystusa z tzw. „czarnego 
krucyfiksu”: Fac quod vides – „Rób, co widzisz”, gdy zmagała się sama ze sobą 
o decyzję co do małżeństwa z Władysławem Jagiełłą: 

Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! Kiedy na górze w Galilei Pan mówi 
do Apostołów: «Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi» (Mt 28,18), 
wówczas nasza myśl i serce zwraca się do Krzyża. To w Krzyżu jest Ci 
dana, o Chryste, «wszelka władza», taka władza, jakiej nikt inny 
nie ma w dziejach świata (...) W Krzyżu «poznaliście miłość» (1 J 3,16), 
tę miłość aż «do końca». (...) Tę miłość, którą Jadwiga, błogosławiona nasza 
królowa poznała tu, przy tym krzyżu. Bądź pozdrowiony krzyżu wawelski, 
krzyżu Jadwigi! (...) Tu na tym miejscu, Jadwiga poznała, jaką 
władzę ma Ukrzyżowany «na niebie i na ziemi». Poznała wiarą, 
poznała sercem. Objawiła jej się tutaj Miłość, która jest większa niż 
jakakolwiek ludzka miłość. Na Krzyżu Chrystus «oddał za nas życie swoje» 
(1J3,16). Czy ty także, młoda królowo Polski, Andegawenko, nie powinnaś 
«oddać życia za braci»? 

W katedrze wawelskiej znajduje się miejsce wielkiego zwycięstwa 
Chrystusa w sercu ludzkim. Czy ty także, Jadwigo, nie powinnaś «oddać» 
swojej miłości za tę Miłość? Jak może w tobie «trwać miłość Boga» (por. 
1 J 3,17), gdybyś zamknęła twoje serce do samej tylko «ludzkiej miłości»? Tej 
miłości pięknej, żywionej do dziecka — miłości, do której po ludzku miałabyś 
prawo, która mogła stać się twoją życiową drogą i powołaniem... A jednak... 
Co ci mówi ten Chrystus z wysokości swojego wawelskiego Krzyża? à
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Przedziwna jest jego «władza» nad sercem człowieka. Skąd się 
bierze ta władza? Jaką ma moc On, wyniszczony, skazany na swoją 
krzyżową agonię, na tylu miejscach świata? Poprzez tę agonię, poprzez 
wyniszczenie, poprzez obraz skrajności, hańby i nędzy przemawia moc: 
jest to moc miłości «aż do końca». 

Jadwigo, ty jeszcze nie umiłowałaś «aż do końca». Kres twojej miłości leży 
dalej, poza granicami tego, co tutaj, na zamek wawelski, na polski tron, przyniosło 
twoje dziewczęce serce. Kres twojej miłości leży dalej. Bóg cię postawił w pośrodku 
ludów i narodów. Powołał Cię, abyś ogarnęła swym sercem ich losy, ich dążenia, 
ich zmagania. Abyś odgadła Boże zamiary w stosunku do Polski, do Litwy, do 
ziem ruskich. Chrystus, którego krzyżowa agonia została utrwalona w wawelskim 
krucyfiksie, to Ten sam, który powiedział do Apostołów: «idźcie na cały świat, 
nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego» 
(por. Mt 28,19). Powiedział sięgając do kresu czasów. Sięgając poprzez dzieje ludów 
i narodów. Powiedział w mocy tej miłości, która idzie z każdym człowiekiem przez 
dzieje — aż do końca. Jadwigo, odpowiedz tej miłości! 

«My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto... nie 
miłuje, trwa w śmierci» (1 J 3,14). Tak. Wiemy. Wiedziała o tym błogosławiona 
nasza królowa Jadwiga — i wiedzę tę ugruntowała w dziejach narodu. W dziejach 
dusz polskich. Taka była zawsze — i taką pozostała wymowa wawelskiego krzyża. 
I taka jest wymowa każdego krzyża na całej ziemi. Każdego krucyfiksu. Bądź 
pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje 
świadectwo swojej Paschy: owego «przejścia ze śmierci do życia». I daje świadectwo 
miłości, która jest mocą życia — miłości, która zwycięża śmierć. Bądź pozdrowiony 
Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie 
ludzie cierpią i konają... na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą... Na 
każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy 
dziewczyny... i w każdym ludzkim sercu, tak jak w sercu Jadwigi, pani wawelskiej. 
Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! (homilia św. Jana Pawła II wygłoszona 
w katedrze wawelskiej 10 czerwca 1987 roku w czasie podniesienia relikwii bł. Jadwigi)


