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Ściśle tajne! 

 

Opinie odnośnie do nawiązania stosunków dyplomatycznych między PRL i Watykanem 

 

W opinii kręgów dyplomatycznych Watykanu nie należy liczyć, także w wyniku 

przewidzianej na czerwiec 1987 r. wizyty papieża Jana Pawła II, na nawiązanie w krótkim 

terminie stosunków dyplomatycznych między Polską a Watykanem z powodu rozbieżnych 

interesów Watykanu i polskiego kierownictwa kościelnego. Kardynał sekretarz stanu 

[Agostino] Casaroli i przewodniczący Rady Spraw Publicznych [Achille] Silvestrini jednakże 

wykazywali znaczne zainteresowanie ustanowieniem stosunków dyplomatycznych. 

Obiecywali sobie poszerzenie swoich możliwości wywierania wpływu na politykę polskiego 

episkopatu jak i ograniczenie rosnącego usamodzielnienia się polskiego Kościoła i 

bezpośrednich kontaktów polskich duchownych z Watykanem. Również Jan Paweł II 

werbalnie opowiedział się za stosunkami dyplomatycznymi. Praktycznie jednak papież nie 

jest nadmiernie zainteresowany ich ustanowieniem, ponieważ nie chciałby ograniczenia 

wzmacniających jego pozycję w Watykanie bezpośrednich kontaktów z polskim Kościołem. 

Przeważająca większość polskich biskupów przyjmuje przy tym negatywne stanowisko w tej 

kwestii. Tylko mniejszość wokół kardynała Glempa jest otwarta na nawiązanie stosunków 

dyplomatycznych. Glemp łączy z tym oczekiwanie, że Watykan wesprze go w jego staraniach 

o ograniczenie samodzielności polskich biskupów, podkopujących jego autorytet w polskim 

episkopacie. 
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