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Karol Wojtyła, Papież Polak, Jan Paweł II – Wielki, 
błogosławiony…
Moglibyśmy w nieskończoność wymieniać Jego 
przymioty.
Dziś nikt nie może być obojętny wobec tej Osoby.
Choć jako Papież był daleko na Watykanie – zawsze 
bliski naszym sercom, szczególnie nam Polakom.
Nasze dzisiejsze wydanie poświęcone jest właśnie 
Jemu.
Mamy nadzieję, że każdy z naszych Czytelników 
odkryje coś nowego, o czym jeszcze o Janie Pawle II 
nie słyszał.
Nasz kochany i błogosławiony Ojciec Święty 
jest „niewyczerpaną studnią” pouczeń, informacji, 
ciekawostek, z której będą mogły czerpać także 
następne pokolenia.
Dzielmy się tym, co sami otrzymaliśmy dzięki temu 
Wielkiemu Człowiekowi i żyjmy według wskazówek, 
które nam pozostawił, a z pewnością dojdziemy do domu 
Ojca, gdzie BŁOGOSŁAWIONY już nas oczekuje.

SŁOWO OD REDAKCJISŁOWO OD PROBOSZCZA

Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Parafianie!

Zbliża się upragniony dzień beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła 
II, którego przejście do „domu Ojca” w 2005 roku zgromadzeni 
w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego na Placu Św. Piotra pielgrzymi 
nagrodzili oklaskami. Wielu z nas taką reakcją na śmierć było 
zaskoczonych. Ale już po chwili sami byliśmy gotowi klaskać, 
bo czyż można piękniej zakończyć życie?

W Niedzielę Miłosierdzia, 1 maja świat otrzyma nowego 
błogosławionego. Przygotowujemy się do tego dnia i myślimy, 
– jakie drogowskazy ten niesamowity „błogosławiony” nam 
zostawił?

1. Przypominał całemu światu i każdemu człowiekowi, 
że jest kochany przez Boga, że Bóg chce, aby każdy miał życie 
wieczne.

2. Chrystus jest nadal wśród nas, jest naszym Przyjacielem; 
Tym, który nas szuka i warto pozwolić, aby nas odnalazł.

3. Dzięki Eucharystii, w której Chrystus jest obecny, człowiek 
może zdobyć „siłę przebicia” i stać się wolnym.

4. Warto być człowiekiem sumienia tzn. wymagać od siebie, czynić 
to, co jest naszym powołaniem, nie uciekać przed trudnościami.

5. Trzeba znać swoją tożsamość, czyli być świadkiem tego, 
w co się wierzy, bo wówczas jest się zdolnym do obrony wiary.

6. Nie wolno stawać się niewolnikiem rzeczy i trzeba 
umieć używać wolności, która polega na wybieraniu tego, 

co jest prawdziwym dobrem.
7. Należy mieć otwarte serce, które 

pozwala wsłuchiwać się w głos Boga i widzieć 
potrzebującego człowieka.

Ktoś kiedyś powiedział, że zawsze miał 
wrażenie, iż „Jan Paweł II patrzy dalej 
i uważniej niż inni i widzi więcej”. Dzisiaj 
z „domu Ojca” widzi jeszcze więcej, widzi 
mnie i Ciebie. Widzi, jakie są drogowskazy 
naszego życia, widzi czy życie, które Bóg nam 

dał rozwija się i zmierza ku niebu, czy ciągle 
jeszcze jest bezsensowną próbą 

budowania nieba na ziemi.

ks. Janusz 
Śmigiel

DOBREMU BOGU WIELKIE DZIĘKI

Niech Bóg na niebie będzie uwielbiony,

że nasz Jan Paweł II jest Błogosławiony.

Radujmy się i żyjmy jak nas nauczał:

On nikogo z ludzi nie wykluczał,

każdemu z nas bratem się być starał,

Przez swoje życie Pana poznać nam pozwalał.

Do Matki naszej nas prowadził,

jak dobrze żyć, przebaczać nam poradził.

Na Jego twarzy uśmiech zawsze gościł,

do wszystkich zwracał się jak najprościej,

By zawsze dobrze był odebrany

i w tym, co mówił uszanowany.

Jego naukę przyjmować chcemy

i drogą wyznaczoną pójdziemy…

A spotkamy się z Nim - tam w wieczności,

On BŁOGOSŁAWIONY BACA swe owieczki na wyżynach ugości. 

 

Iwona Tomaszewska
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M i n i o n e  w y d a r z e n i a

 POżEgNANIA KS. JARKA
Podczas wieczornej Mszy Świętej  15 marca 
2011 roku licznie zgromadzeni parafianie 
i grupy parafialne reprezentowane przez 
delegacje pożegnały, dziękując za posługę 
duszpasterską ks. Jarosława Grelkę.
Następnego dnia ks. Jarosław rozpoczął 
już swą posługę w Poznaniu, w Parafii św. 
Andrzeja Boboli na Junikowie..

it

 MIĘDZYNARODOWA WIZYTA
W niedzielę 10 kwietnia br. gościliśmy w naszej parafii niezwykłych przybyszów. 
Do Środy Wielkopolskiej zawitała 6-cio osobowa międzynarodowa grupa kleryków 
Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” z Warszawy. Tej 
niecodziennej wizycie przewodził, pochodzący ze słonecznej Italii, Prefekt Semina-
rium ks. Antonio Anaro. Nasza parafia miała szczęście poznać kleryków seminarium 
związanego z drogą neokatechumenalną już po raz trzeci. Tak, jak poprzednio, tak 
i teraz gościliśmy młodych kandydatów na kapłanów z różnych zakątków świata. 
Jak zaznaczył Ksiądz Antonio, w jednym małym busie, którym przyjechali zebrało 
się aż 5 narodowości: Michał, Mateusz i Łukasz z Polski, Manuel z Dominikany, 
Riccardo z Chile, Antonio ze Stanów Zjednoczonych (o meksykańskiej urodzie i ko-
rzeniach) i on z Włoch. Ksiądz Prefekt, znający doskonale nasz język głosił kazania 
podczas Mszy świętych, a poszczególni klerycy przedstawiali nam siebie i ducha 
seminarium misyjnego . Jesteśmy wdzięczni naszej parafialnej drodze neokatechu-
menalnej za zaproszenie tak niezwykłych gości. Dzięki nim kolejny raz mogliśmy 
przekonać się o powszechności Kościoła Katolickiego. Księdzu Prefektowi i klerykom 
życzymy wielu łask Bożych na drodze neokatechumenalnej i kapłańskiego powoła-
nia oraz zapewniamy o naszym modlitewnym wsparciu.

Tomasz Szcześniak

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Redakcji i wszystkich 
Czytelników dziękujemy ks. Jarosławowi 
Grelce za cztery lata współtworzenia „W 
świetle Kolegiaty”.
Życzymy zdrowia, siły, błogosławieństwa 
Bożego i wielu łask na nowej placówce.
Może i tam zaistnieje parafialna prasa?

it

 REKOLEKCJE
W dniach od 20 do 23 marca nasza parafia przeżywała święty czas rekolekcji 
wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne wypełnione osobą i nauczaniem wówczas jeszcze 
Sługi Bożego, dziś już Błogosławionego Jana Pawła II głosił ksiądz Stanisław Gawlicki 
ze Zgromadzenia Księży Filipinów ze Świętej Góry w Gostyniu. Wielu z parafian 
skorzystało z dobrodziejstwa łask płynących od Boga podczas tych trzech bogatych 
duchowo dni. Wielu skorzystało z sakramentu pojednania i ubogaciło swoje wewnętrzne 
życie duchowe słuchając kazań Ojca Rekolekcjonisty. Wdzięczni za ten dar czasu 
zatrzymania i refleksji życzymy Księdzu Stanisławowi sił i pomocy Ducha Świętego 
w dalszej trudnej pracy rekolekcjonisty.

Tomasz Szcześniak

Niedawno oglądałem w internecie ran-
king najbrzydszych pomników Jana Paw-
ła II. Rzeczywiście: jedne to koszmarki, 
inne dziwolągi, jeszcze inne śmieszne. 
Patrząc na ich zdjęcia, pomyślałem, że le-
piej by było, gdyby w ogóle nie powstały. 
„Papież by nie chciał takich pomników. 
On w ogóle by nie chciał pomnika” – po-
myślałem, po czym sam siebie złapałem 
w myślowej pułapce: „Jak my wszyscy 
wiemy, co by chciał, a czego nie chciałby 
Jan Paweł II! Jakże lubujemy się w wy-
myślaniu tego, co by polski papież po-

wiedział o tym, o tamtym, i o czymś tam 
jeszcze!”

Prawda jest taka, że wymyślać nic 
nie musimy. Wkładać słów  własnych 
w usta papieża – nie musimy tym bar-
dziej. Bo i bez wymyślania wiadomo, cze-
go chciał Jan Paweł II. Pokoju na świecie, 
szacunku do człowieka, miłości i wzajem-
nej tolerancji. 

A pomniki? Jesteśmy wolni. Kto chce 
niechaj je stawia. Gdzie chce i jakie chce. 
Jedyna rada, jaka do głowy przychodzi, 
brzmi: zanim postawisz Jemu pomnik 

zważ, aby Go nie ośmieszał. Ja bym miał 
pomysł na taki pomnik. Pomysł na set-
ki, miliony takich pomników. Pomysł dla 
każdego. Mam pomysł na pomnik, który 
nie będzie śmieszny i nie będzie brzydki. 

 Zamiast pomników na ulicach czy pla-
cach, stawiajmy Mu pomniki w sobie. Bu-
dujmy je z lektury jego książek, kazań, 
wypowiedzi. Budujmy je z powolnego, 
uważnego, skupionego czytania lub słu-
chania tego, co nam zostawił. To nieła-
twe. Trudniejsze niż zbieranie funduszy 
na pomnik z brązu czy kamienia. 

Rafał Regulski

Pomnik
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Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 
maja 1920r. Syn Karola Wojtyły i Emilii z Ka-
czorowskich.  Dnia 20 czerwca 1920 roku 
Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele 
parafialnym.  Żyli skromnie, jedynym utrzy-
maniem była pensja ojca. Ojciec był wojsko-
wym urzędnikiem w Powiatowym Komen-
dzie Uzupełnień, jako porucznik, natomiast 
mama pracowała dorywczo, jako szwaczka. 
Karol również miał brata Edmunda, który 
po ukończeniu wadowickiego gimnazjum 
podjął studia medyczne w Krakowie, po czym 
został lekarzem. Trzeba tutaj dodać, że Woj-
tyłowie mieli jeszcze jedno dziecko córecz-
kę Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu. 
W dzieciństwie nazywany był Lolek. Grał on 
w piłkę nożną i jeździł na nartach. Jego mat-
ka zmarła 13 kwietnia 1929r w wieku 45 lat.  
Dokładnie trzy lata po śmierci matki zmarł 
na szkarlatynę brat Edmund.

Karol po zdaniu egzaminu maturalnego 
wybrał studia polonistyczne na Wydziale Fi-
lozoficznym na Uniwersytecie Jagiellońskim.  
Na pierwszym roku wraz z ojcem przepro-
wadzili się do Krakowa. Od października 
1938 do lutego 1941 jest to czas pełen na-
uki, grup literackich i tworzenia własnej po-
ezji. Dnia 18 lutego 1941 roku zmarł ojciec. 
Wojna nie pozwoliła Karolowi na kontynuacje 

studiów. Zaczął pracować w zakładzie che-
micznym  Solvay, jako pracownik fizyczny. 
Pracował także w kamieniołomach i oczysz-
czalni sodu. Wraz z przyjaciółmi założył Teatr 
Rapsodyczny. W 1942 roku wstępuje do taj-
nego Metropolitalnego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie. Świecenia otrzymuje 
z rąk kardynała Adama Sapiehy (1 listopada 
1946r.). W dniu 4 lipca 1958 r. ks. Wojty-
ła został mianowany biskupem tytularnym 
w Ombrii, a także biskupem pomocniczym 
Krakowa. Natomiast 13 stycznia 1964 r. zo-
stał mianowany arcybiskupem metropolitą 
krakowskim. Wydał monografię z zakresu 
antropologii Osoba i czyn. 

Dnia 16 października 1978roku o godzi-
nie 16:16 został ogłoszony papieżem. Teraz 
już Karol Wojtyła jest znany, jako Jan Paweł 
II. Dnia 13 maja 1981 roku na placu Św. 
Piotra o godzinie 17:19 Jan Paweł II został 
postrzelony przez Mahmeta Ali Agcę. 

Jego pontyfikat był niezwykły, ponieważ 
kanonizował 482 osób, błogosławił 1338 
osób. Odbył dużo pielgrzymek krajowych 
i zagranicznych

Dnia 2 kwietnia 2005 r. zmarł po długich 
cierpieniach. Tego dnia ok. godziny 15:30 
wypowiedział słowa Pozwólcie mi odejść 
do Domu Ojca.

Życiorys 
JAnA 

PAWŁA ii

KAROL WOJTYŁA
Ojciec papieża, 

urodził się w 1879 
roku, w Lipniku. 
Zmarł w 1941 roku 
w Krakowie. Karol Woj-
tyła ojciec był podofice-
rem w armii austriackiej, a w wojsku 
polskiem doszedł do stopnia kapitana. 
Potem pracował, jako urzędnik. 

EMILIA WOJTYŁA z domu 
Koczorowska, ur. 1884, 
zmarła w 1929 roku, kie-
dy przyszły Papież miał 9 
lat. Pochodziła prawdopo-
dobnie z Lubelszczyzny. 

To pewnie, dlatego, pró-
bują sobie ją przypisać Li-

twa i Ukraina. Przed wizyta-
mi Ojca Świętego w tych krajach, 

tamtejsza prasa obwieszczała sensacje, 
że Jego mama była Litwinką lub Ukrain-
ką. Nic tych rewelacji nie potwierdza.

Katarzyna Barczak

RoDZiCE kARoLA WoJTYŁY

To właśnie w Czańcu, u stóp Paleni-
cy (782 m), znajdują się pierwsze pi-
sane wzmianki o przodkach Papieża.  
Tu, w księgach parafialnych odnaleźć 
można wpis metrykalny z 1788 r., 
dotyczący Bartłomieja, prapradziad-
ka Ojca Świętego. Był on małorolnym 
chłopem ożenionym z Anną Hudec-
ką urodzoną w 1792 r. w Bulowicach.  

Na cmentarzu w Czańcu można zobaczyć 
pamiątkowy obelisk, na którym widnieje 
drzewo genealogiczne rodu Wojtyłów. In-
nym miejscem, w którym ślady Wojtyłów 
są dobrze widoczne, są Kęty. W tym mieście 
na początku XIX wieku osiedlają się Franci-
szek i Maciej, synowie Bartłomieja i Anny. 
Ten ostatni przenosi się później do Lipnika 
- obecnie jedna z dzielnic Bielska-Białej, 
gdzie osiada na stałe. W Lipniku przychodzi 
na świat Karol Wojtyła - ojciec Jana Pawła 
II. Z samym Bielskiem związane są losy Ed-
munda, starszego brata Papieża, który w tu-
tejszym szpitalu podjął pracę lekarza inter-
nisty. Niestety, 4 grudnia 1932 r. Edmund 
umiera na szkarlatyną. Tą ciężką chorobą 
zaraża się od pacjenta, którym się opieko-
wał. Niemal pół wieku później, w dniach 29 
IX - 1 X 1978 roku kard. Karol Wojtyła przy-
jeżdża do bialskiej parafii św. Józefa na osie-
dlu Złote Łany z wizytą kanoniczną, która jak 
się okazuje, staje się Jego ostatnią podróżą 
duszpasterską po archidiecezji. Dwa dni 
później jest w Watykanie, skąd już nie wra-
ca, jako kardynał. - Przez was, spóźniłbym 
się na konklawe - tak żartobliwie zwykł wi-
tać Ojciec Święty parafian ze Złotych Łan, 
gdy ci zjawiali się u Niego na audiencji.  
Pielgrzymka Papieża z okazji kanonizacji wy-
wodzącego się ze Skoczowa, św. Jana Sar-
kandra, to najjaśniejszy ślad obecności Ojca 
Świętego na ziemi przodków. Cała ta wy-
liczanka, nie byłaby jednak pełna, gdyby 
nie pojawił się choćby fragment na temat, 
tak ukochanych przez Papieża Beskidów. 
Podziwiając łagodne szczyty tutejszych gór 
można zrozumieć, dlaczego Jan Paweł II tak 
często po nich wędrował. Hrobacza Łąka, 
Magurka, Pilsko, Hala Lipowska, na któ-
rej brał udział w tygodniowym kursie nar-
ciarskim w 1958 roku, wreszcie Leskowiec 
i Groń Jana Pawła II, na którym znajduje się 
poświęcona Jego pamięci kaplica, a w niej 
przechowuje się związane z Nim pamiątki, 
to m.in. te miejsca, gdzie najlepiej wyczuwa 
się obecność Największego Bacy

DRZEWo GEnEALoGiCZnE  
RoDZinY WoJTYŁÓW
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Michał Mikołajczak: W roku, w któ-
rym Ojciec Święty Benedykt XVI do-
kona beatyfikacji Czcigodnego Sługi 
Bożego Jana Pawła II mija 33 rocznica 
wyboru Ks. Karola Kardynała Wojtyły 
na Stolicę Piotrową. Patrząc na zdjęcia 
sprzed rozpoczęcia konklawe widzi-
my obok Kard. Wojtyły – ks. Stanisła-
wa Dziwisza i właśnie brata. Jak Brat 
wspomina ten dzień?

Brat Marian Markiewicz: Nigdy nie zapo-
mnę dnia, w którym wiozłem Kardynała Ka-
rola Wojtyłę na konklawe. Można byłoby po-
wiedzieć, że byłą to droga przez cierpienie. 
Przez cierpienie Jego brata w biskupstwie. 
Dzień wcześniej zachorował Jego serdeczny 
przyjaciel Ks. Bp. Andrzej Deskur. W dniu 
konklawe po obiedzie mówi do mnie: Po-
jedziemy Marianku wcześniej, odwiedzimy 
biskupa Andrzeja. Pojechaliśmy do Kliniki 
Gemegli gdzie leżał bp. Deskur obecnie kar-
dynał. 

M.M: Po wyjściu z Kliniki udaliście się 
do Watykanu. O czym rozmawialiście?

Br. M.M: Wjechaliśmy do Watykanu na 10 
minut przed rozpoczęciem konklawe. Nie by-
liśmy ostatni. Pożegnanie było takie bardzo 
serdeczne. Był jakiś taki inny niż normalnie. 
Jakby się żegnał na stałe. Powiedział: No 
to trzymaj się Marianku. Odpowiedziałem: 
No to do zobaczenia. Nic nie odpowiedział. 
Po prostu mnie przytulił, poklepał po ramio-
nach. Było to takie przedziwne, jakby się 
żegnał po raz ostatni. 

M.M: Przeczuwał Brat, że to właśnie 
Kardynał Wojtyła zostanie Papieżem?

Br. M.M: Myślałem o tym. Powiem szcze-
rze, że przeczuwałem. Miałem takie we-
wnętrzne przekonanie, że już tam zostanie.

M.M: A po konklawe, kiedy udało się 
pierwszy raz spotkać? 

Br. M.M: Dzień po wyborze 17 paździer-
nika 1978 roku byłem pierwszy raz u Ojca 
Świętego. Gdy wjechaliśmy na piętro papie-
skie, przyszły siostry zakonne. Ks. Dziwisz 
zapytał się gdzie jest Ojciec Święty. Odpo-
wiedziały, że w kaplicy. Ks. Dziwisz powie-
dział: Idźcie do kaplicy prosto i na prawo, 
ja zaraz tam przyjdę. No i my idziemy z ks. 
Rektorem Michalikiem, nogi nam się trzę-
są z wrażenia, no, bo gdzież nam szarym 
ludziom chodzić po papieskich komna-
tach. Gdy doszliśmy do drzwi kaplicy zo-
baczyliśmy Ojca Świętego w białej papie-
skiej szacie na takim wiekowym klęczniku, 
na którym już nie jeden papież się modlił. 
My z tego wrażenia uklękliśmy w progu 
kaplicy, przy drzwiach na kolanach. Przy-
szedł ks. Dziwisz i mówi:, Co tu klęczycie, 
idzie do Ojca Świętego się przywitać. No 
to myśmy podeszli, a że miałem śmiałość 
do Ojca Świętego, bo przecież znaliśmy się 
nie od dziś, podchodzimy pod sam klęcznik 
i wtedy pamiętam mówię do Niego: Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus. A On 
mówi: na wieki wieków. I tak po góralsku 
dodał: A co wy się tak po nocach włóczycie? 
Odpowiedziałem: No Ojcze Święty, przyszli-
śmy Ojca Świętego odwiedzić. Usłyszeliśmy: 
No jak żeście przyszli to chodźcie, może ra-
zem w tej chałupie nie zginiemy. No i wtedy 
w Jego towarzystwie obchodziliśmy wszyst-
kie pokoje, sale, od jadalni do sypialni. Roz-
mawialiśmy o wszystkim. Spotkanie trwało 
dosyć długo. W pewnym momencie Papież 
mówi do mnie: Marianku, ale już nie poje-
dziemy się kąpać na basen do Werbistów 
– wcześniej jeździliśmy właśnie na basen 
do Werbistów albo nad Morze. Mówię: Oj-
cze Święty, wyjechać stąd to będzie ciężka 
sprawa, bo tych Szwajcarów na każdym 
zakręcie tyle stoi. Jakby tak Ojciec Święty 
zarządził, żeby gdzieś pod płotem wykopać 
dół i nalać wody, to byśmy do Ojca Świętego 
na basen przyjeżdżali. Odpowiedział: Masz 
rację trzeba będzie pomyśleć o tym. To było 

moje pierwsze niezapomniane spotkanie, 
potem było ich wiele więcej no, bo przecież 
woziłem gości do Papieża na różne okazje, 
czy na obiad, czy na kolację. 

M.M: W mediach można było usły-
szeć, że Papież nazwał Brata Winowaj-
cą…

Br. M.M: Tak. Ojciec Święty za każdym ra-
zem robił mi wypominki. Czy to w Watykanie, 
czy po za, zawsze powtarzał: To jest ten wi-
nowajca. Co mnie zawiózł i zostawił. Ja wte-
dy mówiłem: Ojcze Święty to moja wina, 
ale wcale tego nie żałuję. 

M.M: Jakie teraz uczucia Bratu towa-
rzyszą? Ten, którego znał Brat osobi-
ście zostaje wyniesiony na Ołtarze…

Br. M.M: Patrząc na Jego życie, na życie, 
jako kardynała, papieża to był Człowiek 
święty. Był Papieżem ludzkich spraw. Każde-
go umiał dostrzec, z każdym porozmawiać. 
Nie miał jakieś segregacji, że ten jest taki, 
czy inny. Do każdego rękę wyciągał z każ-
dym porozmawiał.

M.M: Jeszcze na koniec chciałbym za-
spokoić trochę moją ciekawość. W la-
tach 1977 – 1978 posługiwał brat przy 
stole Kardynała Wojtyły, był Jego kie-
rowcą, ale i fryzjerem. Czy ma Brat ja-
kąś pamiątkę po Ojcu Świętym?

Br. M.M: Moją największą pamiątką 
po Papieżu Polaku są włosy, które zebrałem 
podczas strzyżenia dzień przed konklawe. 
Tak jak mówiłem, przeczuwałem, że może 
już kardynał Wojtyła nie wrócić z Watyka-
nu. Nie pomyliłem się. Dziś mam włosy Jana 
Pawła II, które już nie długo będą relikwią 
Błogosławionego Jana Pawła II.

M.M: W imieniu czytelników „W 
świetle Kolegiaty” dziękuję za rozmo-
wę i zapewniam o modlitwie.

Br. M.M: Dziękuję i pozdrawiam. 

To jest ten 
Winowajca…

Michał Mikołajczak
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nauczanie Jana Pawła ii 
od A do Z

ABORCJA - Wśród wszystkich prze-
stępstw przeciw życiu, jakie człowiek może 
popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które 
czynią z niego występek szczególnie po-
ważny i godny potępienia. Sobór Watykań-
ski II określa je wraz z dzieciobójstwem, 
jako „okropne przestępstwa. EVANGELIUM 
VITAE,  58.

BADANIA BIOMEDYCZNE - Są one mo-
ralnie godziwe, gdy nie stwarzają nadmier-
nych zagrożeń dla dziecka i dla matki i gdy 
stosowane są po to, by umożliwić wczesne 
leczenie lub też by dopomóc w spokojnym 
i świadomym przyjęciu mającego się naro-
dzić dziecka. Zważywszy jednak, że możli-
wości leczenia przed narodzeniem są jesz-
cze dziś ograniczone, nierzadko zdarza się, 
że techniki te służą mentalności eugenicz-
nej, która dopuszcza selektywne przerywa-
nie ciąży, aby zapobiegać narodzinom dzieci 
dotkniętych przez różnego rodzaju anoma-
lie. Tego rodzaju mentalność jest haniebna 
i w najwyższym stopniu naganna, ponieważ 
rości sobie prawo do mierzenia wartości 
ludzkiego życia wyłącznie według kryteriów 
„normalności” i zdrowia fizycznego, otwie-
rając tym samym drogę do uprawomocnie-
nia także dzieciobójstwa i eutanazji. EVAN-
GELIUM VITAE, 63.

CYWILIZACJA MIŁOŚCI - Reasumując 
możemy powiedzieć, że postulowana tu od-
nowa kultury wymaga od wszystkich odważ-
nego przyjęcia nowego stylu życia, którego 
wyrazem jest opieranie konkretnych decy-
zji — na płaszczyźnie osobistej, rodzinnej, 
społecznej i międzynarodowej — na właści-
wej skali wartości:  na prymacie „być” nad 
„mieć” i osoby nad rzeczą. Ten odnowiony 
styl życia domaga się także zmiany postawy 
— z obojętności na zainteresowanie drugim 
człowiekiem oraz z odrzucenia go na ak-
ceptację: inni ludzie nie są konkurentami, 
przed którymi trzeba się bronić, ale braćmi 
i siostrami, zasługującymi na solidarność 
i na miłość; wzbogacają nas samą swoją 

obecnością. EVANGELIUM VITAE,  98.
DUCH ŚWIĘTY - Ponieważ droga 

do pokoju prowadzi ostatecznie przez mi-
łość i dąży do stworzenia cywilizacji miłości, 
Kościół patrzy na Tego, który jest Miłością 
Ojca i Syna, i pomimo narastających zagro-
żeń nie przestaje z ufnością błagać o po-
kój i służyć pokojowi człowieka na ziemi. 
Swoją ufność opiera na Tym, który będąc 
Duchem-Miłością, jest również Duchem po-
koju i nie przestaje być obecny w naszym 
ludzkim świecie: na horyzoncie ludzkich 
sumień i serc, by „napełnić okrąg ziemi” 
miłością i pokojem. DOMINUM ET VIVIFI-
CANTEM, 67.

EUTANAZJA - Eutanazja staje się ak-
tem jeszcze bardziej godnym potępienia, 
gdy przybiera formę zabójstwa, dokonane-
go przez innych na osobie, która w żaden 
sposób jej nie zażądała ani nie wyraziła 
na nią nigdy zgody. Szczytem zaś samowoli 
i niesprawiedliwości jest sytuacja, w której 
niektórzy — na przykład lekarze lub prawo-
dawcy — roszczą sobie władzę decydowania 
o tym, kto ma żyć, a kto powinien umrzeć. 
Pojawia się tu znów pokusa z Edenu: stać 
się jak Bóg, „poznając dobro i zło” (por. Rdz 
3, 5). Ale tylko Bóg ma władzę decydowa-
nia o śmierci i życiu: „Ja zabijam i Ja sam 
ożywiam” (Pwt 32, 39; por. 1 Sm 2, 6; 2 
Krl 5, 7). Sprawuje On swą władzę, kierując 
się zawsze i wyłącznie zamysłem mądrości 
i miłości. Kiedy człowiek, zaślepiony przez 
głupotę i egoizm, uzurpuje sobie tę władzę, 
nieuchronnie czyni z niej narzędzie niespra-
wiedliwości i śmierci. W ten sposób życie 
słabszego zostaje oddane w ręce silniejsze-
go; w społeczeństwie zanika poczucie spra-
wiedliwości i zostaje podważone u samych 
korzeni wzajemne zaufanie — fundament 
wszelkiej autentycznej relacji między oso-
bami. EVANGELIUM VITAE,  66.

FIDEIZM - Jeżeli wypowiedzi Magiste-
rium stały się częstsze od połowy ubiegłego 
stulecia, to, dlatego że w tamtym okresie 
liczni katolicy uważali za swoją powinność 
przeciwstawienie jakiejś własnej filozofii 
różnym nurtom myśli nowożytnej. W tej 

sytuacji Magisterium Kościoła zobowiązane 
było czuwać, aby z kolei te filozofie nie przy-
brały form błędnych i szkodliwych. Jego kry-
tyka, wymierzona symetrycznie w dwóch 
przeciwnych kierunkach, dotyczyła z jednej 
strony fideizmu i radykalnego tradycjona-
lizmu ze względu na ich nieufność wobec 
przyrodzonych zdolności rozumu, a z dru-
giej — racjonalizmu i ontologizmu, które 
przypisywały naturalnemu rozumowi wie-
dzę o tym, co można poznać tylko w świetle 
wiary.FIDES ET RATIO, 52

GRZECH - „[…] nie ma grzechu, nawet 
najbardziej wewnętrznego i tajemnego, 
najściślej indywidualnego, który odnosił-
by się wyłącznie do tego, kto go popełnia. 
Każdy grzech rzutuje z mniejszą lub więk-
szą gwałtownością, z mniejszą lub większą 
szkodą na całą strukturę kościelną i na całą 
ludzką rodzinę. W tym pierwszym znaczeniu 
można bezsprzecznie przypisać każdemu 
grzechowi charakter grzechu społecznego” 
RECONCILIATIO ET PAENITENTIA, 16.

HUMANIZM ATEISTYCZNY - Niektórzy 
przedstawiciele idealizmu starali się na różne 
sposoby przekształcić wiarę i jej treści, na-
wet tajemnicę śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa, w struktury dialektyczne 
poddające się pojmowaniu racjonalnemu. 
Temu nurtowi przeciwstawiały się różne for-
my humanizmu ateistycznego, wypracowa-
ne pod względem filozoficznym. Uznały one 
wiarę za czynnik alienujący i szkodliwy dla 
rozwoju pełnej racjonalności. Nie wahały się 
przy tym nadać sobie statusu nowych religii 
i stały się podstawą programów społecznych 
i politycznych, prowadzących do powstania 
systemów totalitarnych, które przysporzyły 
ludzkości wielu cierpień. FIDES ET RATIO, 
46.

IN VITRO - Także różne techniki sztucz-
nej reprodukcji, które wydają się służyć życiu 
i często są stosowane z tą intencją, w rze-
czywistości stwarzają możliwość nowych 
zamachów na życie. Są one nie do przy-
jęcia z punktu widzenia moralnego, ponie-
waż oddzielają prokreację od prawdziwie 
ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, 

ks. Marcin Ćmil
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a ponadto stosujący te techniki do dziś no-
tują wysoki procent niepowodzeń: dotyczy 
to nie tyle samego momentu zapłodnienia, 
ile następnej fazy rozwoju embrionu wysta-
wionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto 
w wielu przypadkach wytwarza się większą 
liczbę embrionów, niż to jest konieczne dla 
przeniesienia któregoś z nich do łona matki, 
a następnie te tak zwane „embriony nad-
liczbowe” są zabijane lub wykorzystywane 
w badaniach naukowych, które mają rze-
komo służyć postępowi nauki i medycyny, 
a w rzeczywistości redukują życie ludzkie 
jedynie do roli „materiału biologicznego”, 
którym można swobodnie dysponować. 
EVANGELIUM VITAE, 12.

JASNA GÓRA - Pani Jasnogórska! 
nie przestawaj z nami przebywać! Nie prze-
stawaj powtarzać nam tych słów z Kany Ga-
lilejskiej: „Cokolwiek wam rzecze, to czyń-
cie”. Nie przestawaj wskazywać na Twojego 
Syna. Nie przestawaj przybliżać nas do sa-
kramentu Jego Ciała i Krwi. HOMILIA NA 
JASNEJ GÓRZE, 13.06.1987

KAPITALIZM DZIKI - Dałby Bóg, by tych 
słów napisanych w czasach rozkwitu tzw. 
„dzikiego kapitalizmu” nie trzeba było dzi-
siaj[nawiązanie do Rerum novarum Leona 
XIII przyp. ks. M.Ć.] powtarzać z tą samą 
surowością. Niestety wciąż jeszcze dziś 
można spotkać takie umowy między praco-
dawcami i robotnikami, w których nie bie-
rze się pod uwagę najbardziej elementar-
nych zasad sprawiedliwości dotyczących 
zatrudnienia nieletnich, zatrudnienia kobiet, 
liczby godzin pracy, stanu higienicznego 
pomieszczeń i słusznego wynagrodzenia. 
Dzieje się to zaś mimo międzynarodowych 
Deklaracji i Konwencji w tym zakresie i we-
wnętrznych praw państwowych. „Władzy 
publicznej” Papież przypisywał „ścisły obo-
wiązek” zadbania o dobrobyt pracowników, 
gdyż nieczynienie tego stanowi pogwałcenie 
sprawiedliwości, a co więcej, nie wahał się 
tu mówić o „sprawiedliwości rozdzielczej” 
CENTESIMUS ANNUS, 8

LIBERALIZM -  „Potrzeba tego i dzi-
siaj, [miłości społecznej i angażowania się 
w obronę wolności narodowej – przyp. ks. 
M.Ć.] kiedy różne siły – często kierujące 
się fałszywą ideologią wolności – starają się 
ten teren zagospodarować dla siebie. Kiedy 
hałaśliwa propaganda liberalizmu, wolności 
bez prawdy i odpowiedzialności nasila się 
również w naszym kraju, pasterze Kościo-
ła nie mogą nie głosić jednej i niezawodnej 
filozofii wolności, jaką jest prawda krzy-

ża Chrystusowego. Taka filozofia wolności 
jest istotowo związana z dziejami naszego 
narodu”.HOMILIA NA BŁONIACH KRAKOW-
SKICH, 18.08.2002r.

MAŁŻEŃSTWO - Zarówno mężczyzną, 
jak i kobietą jest człowiek poprzez cia-
ło. Równocześnie zaś te dwa somatycz-
nie zróżnicowane podmioty uczestniczą 
na równi w zdolności życia „w prawdzie 
i miłości”. Zdolność ta, natury duchowej, 
odzwierciedla osobową konstytucję czło-
wieka. Odzwierciedla ją wespół z ciałem. 
Przez to mężczyzna i kobieta są predyspo-
nowani do ukształtowania „komunii osób”. 
Kiedy łączą się z sobą w małżeństwie, jako 
„jedno ciało”, to zjednoczenie obojga winno 
równocześnie stanowić jedność „w prawdzie 
i miłości”. Wtedy posiada ono dojrzałość 
właściwą ludzkim osobom — stworzonym 
na obraz i podobieństwo Boga. GRATISSI-
MAM SANE, 8.

NAWRÓCENIE - Nawrócenie jest najbar-
dziej konkretnym wyrazem działania miłości 
i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. 
Właściwym i pełnym znaczeniem miłosier-
dzia nie jest samo choćby najbardziej prze-
nikliwe i najbardziej współczujące spojrze-
nie na zło moralne, fizyczne czy material-
ne. W swoim właściwym i pełnym kształcie 
miłosierdzie objawia się, jako dowartościo-
wywanie, jako podnoszenie w górę, jako 
wydobywanie dobra spod wszelkich nawar-
stwień zła,  które jest w świecie i w człowie-
ku. DIVES IN MISERICORDIA, 6.

OJCOSTWO - ...miejsce i zadania ojca 
w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną 
i niezastąpioną. FAMILIARIS CONSORTIO, 
25.

POWOŁANIE - Wasze powołanie i za-
wody są różne. Musicie dobrze rozważyć, 
w jakim stosunku - na każdej z tych dróg 
- pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. 
Ale nigdy samo „więcej mieć” nie może 
zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może prze-
grać rzecz najcenniejszą: swoje człowie-
czeństwo, swoje sumienie, swoją godność. 
To wszystko, co stanowi też perspektywę 
„życia wiecznego”. GDAŃSK-WESTERPLAT-
TE, 12.06.1987 R. 

RODZINA - Rodzina powstaje wówczas, 
gdy urzeczywistnia się przymierze małżeń-
skie, które otwiera małżonków na dozgon-
ną wspólnotę miłości i życia, dopełniając się 
w sposób specyficzny poprzez zrodzenie 
potomstwa. W ten sposób „komunia mał-
żonków daje początek „wspólnocie”, jaką 
jest rodzina. Cała ta „wspólnota” rodzinna 

jest dogłębnie przeniknięta tym, co stano-
wi samą istotę „komunii”. Czyż jakakolwiek 
inna „komunia” może być porównana z tą, 
jaka istniejepomiędzy matką a dzieckiem, 
tym dzieckiem, które ona naprzód nosi 
w swym łonie, a potem wydaje na świat? 
GRATISSIMAM SANE, 7.

SZKOŁA MARYI - Jeśli chcemy ponow-
nie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między 
Kościołem i Eucharystią, wcałym jej bogac-
twie, nie możemy zapomnieć o Maryi, Matce 
i Wzorze Kościoła. W Liście apostolskim Ro-
sarium VirginisMariae, uznając Najświętszą 
Dziewicę za Mistrzynię w kontemplowaniu 
oblicza Chrystusa, włączyłem do tajem-
nic światła również ustanowienie Euchary-
stii. Maryja, bowiem może nas prowadzić 
ku temu Najświętszemu Sakramentowi, 
ponieważ jest znim głęboko związana. ECC-
LESIA DE EUCHARISTIA, 53.

TOTALITARYZM - ...totalitaryzm rodzi 
się z negacji obiektywnej prawdy:, jeżeli 
nie istnieje prawda transcendentna, przez 
posłuszeństwo, której człowiek zdobywa 
swą pełną tożsamość, to nie istnieje też 
żadna pewna zasada, gwarantująca spra-
wiedliwe stosunki pomiędzy ludźmi. CEN-
TESIMUS ANNUS, 44. 

UŻYWANIE DÓBR - Jeszcze raz staje 
się; oczywiste, że rozwój, jego planowanie, 
użycie zasobów i sposób ich wykorzysta-
nia nie mogą być odrywane od poszano-
wania wymogów moralnych. Jedne z nich 
niewątpliwie wyznacza ograniczenia użycia 
widzialnej natury. Panowanie, przekazane 
przez Stwórcę człowiekowi, nie oznacza 
władzy absolutnej, nie może też być mowy 
o wolności „używania” lub dobrowolne-
go dysponowania rzeczami. Ograniczenie 
nałożone od początku na człowieka przez 
samego Stwórcę i wyrażone w sposób 
symboliczny w zakazie „spożywania owocu 
drzewa” (por. Rdz 2, 16-17) jasno ukazuje, 
że w odniesieniu do widzialnej natury jeste-
śmy poddani prawom nie tylko biologicz-
nym, ale także moralnym, których nie moż-
na bezkarnie przekraczać. SOLLICITUDO 
REI SOCIALIS, 33.

WOLNOŚĆ – Usiłuje się, bowiem dzisiaj 
wmówić człowiekowi i całym społeczeń-
stwom, iż Bóg jest przeszkodą na drodze 
do pełnej wolności. Wrocław, 01.06.1997 r. 

ZAGROŻENIA – Nigdy nie możemy za-
pomnieć tej straszliwej lekcji dziejowej, jaką 
była utrata niepodległości Polski od końca 
XVIII wieku do początków bieżącego stule-
cia. Warszawa, 02.06.1979 r. 



W ostatnim czasie w przeważającej 
części mediów i w życiu publicznym 
w Polsce zaczęto wycofywać słowa 
związane z miłością do naszego kra-
ju. Rzadko można usłyszeć o ojczyź-
nie i patriotyzmie, za to coraz częściej 
można usłyszeć o kosmopolityzmie, 
który zakłada, że ojczyzną człowie-
ka jest cały świat. Przyznawanie się 
do kochania Polski może zakończyć się 
oskarżeniem o szowinizm, albo wy-
śmianiem, co miało miejsce chociażby 
całkiem niedawno w jednym z progra-
mów rozrywkowych, w którym młody 
wykonawca zaprezentował utwór An-
drzeja Rosiewicza „Pytasz mnie”. Jed-
na z jurorek skomentowała ów występ 
następującymi słowami: „Tak epatu-
jesz tym głosem z takim zadowole-
niem. Coś okropnego! Chłopie, ciesz 
się, ale nie śpiewaj takich piosenek, 
jakieś bogoojczyźniane, takie patrioty-
zmy. To jest coś okropnego. Nie daj się 
w to wciągnąć, nie idź tą drogą.” Jak 
pogodzić wypowiedź tej pani z naszymi 
ojcami, dziadkami i pradziadkami, dla 
których słowa Bóg, Honor i Ojczyzna 
żyły w sercu i płynęły w żyłach. Gdzie 
się podział ten słynny wiersz Władysła-
wa Bełzy, „Kto ty jesteś?”  i czy obecni 
ośmio, dziewięciolatkowie go znają?

Zobaczmy, w jaki sposób słowo oj-
czyzna i patriotyzm rozumiał Jan Pa-
weł II, w którym przecież nie było szo-
winizmu ani nacjonalizmu, ale czysta 
polskość. Swoją wizję ojczyzny i pa-
triotyzmu przedstawił dość obszernie 
między innymi w książce „Pamięć i toż-
samość” – pozostawiając tym samym 
nam Polakom swoistego rodzaju testa-
ment do wypełnienia. 

POJĘCIE OJCZYZNY
Słowo „ojczyzna” Jan Paweł II łączył 

z wyrazem ojcowizna, bo jest to prze-
cież „zasób dóbr, które otrzymaliśmy 
w dziedzictwie po ojcach”. W tym 
słowie kryją się nie tylko dobra ma-

terialne, ale także duchowe, o czym 
świadczy przetrwanie polskiego ducha 
pomimo zaborów. To cała spuścizna 
wielkich Polaków: Adama Mickiewicza, 
Juliusza Słowackiego, Zygmunta Kra-
sickiego, Stanisława Moniuszki i wielu 
innych. 

PATRIOTYZM
Papież patriotyzm łączy z czwartym 

przykazaniem Dekalogu. „(...) dzie-
dzictwo duchowe, którym ojczyzna nas 
obdarza, dociera do nas poprzez ojca 
i matkę i gruntuje w nas obowiązek 
owej pietas” (podkreślenie wymiaru 
religijnego, „jaki kryje si ę w szacunku 
i czci należnym rodzicom”). „Patrio-
tyzm oznacza umiłowanie tego, co oj-
czyste: umiłowanie historii, 
tradycji, języka czy sa-
mego krajobrazu ojczy-
stego. Jest to miłość, 
która obejmuje rów-
nież dzieła rodaków 
i owoce ich geniu-
szu. Próbą dla tego 
umiłowania staje się 
każde zagrożenie tego 
dobra, jakim jest ojczy-
zna”. Nasz Rodak pisze 
dalej, że Polacy zawsze 
wiedzieli, że Ojczyzna 
jest też „wielkim obo-
wiązkiem” i bro-
nili jej „nawet 
w stopniu 
h e r o i c z -
nym”.  Pa-
pież do-
puszcza 
p y t a -
n i e 

o kosmopolityzm, ale zaraz dodaje, 
„że tak jak rodzina, również naród 
i ojczyzna pozostają rzeczywistościami 
nie do zastąpienia”. Jan Paweł II pi-
sze, że aby nie popaść w nacjonalizm, 
konieczny jest właśnie patriotyzm. 
„Charakterystyczne dla nacjonalizmu 
jest, bowiem to, że uznaje tylko dobro 
własnego narodu i tylko do niego dąży, 
nie licząc się z prawami innych. Patrio-
tyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, 
przyznaje wszystkim innym narodom 
takie samo prawo jak własnemu, a za-
tem jest drogą do uporządkowanej mi-
łości społecznej”. 

Ciekawe, co myśli Jan Paweł II o Pol-
sce spoglądając na nas z okna w domu 

Ojca. Może czasami na naszą 
ukochaną ziemię i na zie-

mię Smoleńską i Katyń-
ską spadają Jego rzew-
ne łzy...

Od pierwszego maja 
módlmy się za Jego 
wstawiennictwem: 

Błogosławiony Ja-
nie Pawle II, módl 

się za nami Twoimi 
rodakami.

�

oJCZYZnA oCZAmi 
JAnA PAWŁA ii

ks. Marcin Ćmil



I PIELGRZYMKA – „GAUDE MATER 
POLONIA”

Czas trwania pielgrzymki: 2 - 10 czerw-
ca 1979 r.,

Trasa: Warszawa - Gniezno - Częstocho-
wa - Kraków - Kalwaria Zebrzydowska - 
Wadowice - Oświęcim - Nowy Targ,

Cel: udział w obchodach 900. rocznicy 
śmierci św. Stanisława - patrona Polski.

W spotkaniach z papieżem uczestniczy-
ło ok. 10 mln Polaków. Najwięcej wier-
nych przybyło na Mszę św. odprawioną 
przez Jana Pawła II na krakowskich Bło-
niach - 2 mln.

Rok 1979 - pierwsza pielgrzymka Jana 
Pawła II do Ojczyzny. Ten tak bardzo 
oczekiwany moment spotkania z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II stał się nagle 
rzeczywistością. Po raz pierwszy w histo-
rii, na polskiej ziemi znalazł się papież, 
można wiec powiedzieć, że każdy z tych 
powszednich dni z Ojcem Świętym urósł 
do roli wielkiego święta w naszych wnę-
trzach.

Najważniejsze podczas tej pielgrzymki 
słowa padły na Placu Zwycięstwa. Wów-
czas Ojciec Święty powiedział: „Wołam 
ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan 
Paweł II, papież, wołam z wami wszystki-
mi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi 
Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi. Tej 
ziemi!”. 

II PIELGRZYMKA – „POKÓJ TOBIE, 
POLSKO – OJCZYZNO MOJA!’’

Czas trwania pielgrzymki: 16 - 23 
czerwca 1983 r. 

Trasa: Warszawa – Niepokalanów – 
Częstochowa – Poznań – Katowice – Wro-
cław - Góra św. Anny - Kraków.

Pielgrzymka ta odbyła się w okre-
sie stanu wojennego, dlatego Jan 
Paweł II w swoich przemówie-
niach do władz ówczesnej 
Polski przedstawił swój ne-

gatywny stosunek wobec jego 
wprowadzenia. Twierdził, 
że „wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z tego, 
że nie chodzi 
o zwycięstwo 
militarne, jak 
przed trzy-
stu laty, 

ale o zwy-
cięstwo na-
tury mo-
r a l n e j ” . 
Tymi sło-
wami papież 
Jan Paweł II 
potępił liczne 
decyzje świata 
rządzących. Ważną 
myślą było też zdanie 
„Miłość jest potężniejsza 
od śmierci”. Słowa te wypo-
wiedział papież w trakcie Mszy 
Św. w Niepokalanowie, gdzie żył 
ojciec Maksymilian Kolbe. Jan 
Paweł II wzywał również 
Polaków: „Nie daj 
się zwyciężyć złu, 
ale zło 
dobrem 
z w y -

ciężaj”
Podczas pielgrzym-

ki Jan Paweł 
II dokonał 

trzech be-
a t y f i -

k a c j i . 
W Po-

10

„Tu, w tym mieście,  
w Wadowicach,  

wszystko się zaczęło...”Basia, Monika, Ewelina, Anna
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znaniu papież beatyfikował: Urszulę Le-
dóchowską, a w Krakowie na Błoniach: 
Alberta Chmielowskiego i Rafała Kali-
nowskiego. Na Jasnej Górze papież zło-
żył zakrwawiony pas, który miał na sobie 
w dniu zamachu -  13 maja 1981 r.

III PIELGRZYMKA -  ,,DO KOŃCA 
ICH UMIŁOWAŁ’’

Czas trwania: 8 do 14 czerwca 1987 r. 
Trasa: Warszawa – Tarnów – Kraków 

– Szczecin – Gdynia – Gdańsk – Często-
chowa – Łódź -Warszawa. 

Jednym z głównych powodów piel-
grzymki był udział papieża w II Krajo-
wym Kongresie Eucharystycznym. Papież 
zainaugurował go 8 czerwca Mszą św. 
i homilią w kościele Wszystkich Świętych 
w Warszawie.

W czasie tej pielgrzymki tematyka pa-
pieskich homilii skupiała się właśnie wo-
kół Eucharystii i jej powiązania z innymi 
sakramentami w życiu osobistym i spo-
łecznym. Z okazji pielgrzymki skompono-
wana też została specjalnie pieśń „Panie, 
dobry jak chleb”. Na jednej z papieskich 
mszy, 13 czerwca na lotnisku w Łodzi 
1600 dzieci przystąpiło do Pierwszej Ko-
munii Świętej.

Jan Paweł II dokonał też dwóch beaty-
fikacji. 9 czerwca w Tarnowie beatyfiko-
wana została Karolina Kózkówna, a 14 
czerwca w Warszawie: bp Michał Kozal. 

Podczas pielgrzymki miało miejsce pa-
miętne spotkanie Jana Pawła II z mło-
dzieżą na Westerplatte. Papież powiedział 

wówczas: ,,Każdy z was, młodzi przy-
jaciele, znajduje też w życiu 

jakieś swoje „Wester-
platte”. Jakiś 

w y m i a r 
zadań, 

któ-

re trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 
sprawę, o którą nie można nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, powinność, od której 
nie można się uchylić. Nie można „zde-
zerterować”. Wreszcie – jakiś porządek 
prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” 
i „obronić”, jak to Westerplatte, w sobie 
i wokół siebie’’.

IV PIELGRZYMKA - ,,BOGU DZIĘ-
KUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE’’

Czas trwania: Pielgrzymka składała się 
z dwóch etapów: 1 - 9 czerwca oraz  13 
- 16 sierpnia 1991 r.

Trasa: W pierwszym etapie podróży 
apostolskiej Jan Paweł II odwiedził: Ko-
szalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, 
Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn, 
Włocławek, Płock i Warszawę. W drugim 
etapie wizyty Jan Paweł II odwiedził: Kra-
ków, Wadowice, Częstochowę  i Kraków.

Była to pierwsza pielgrzymka papieża 
Jana Pawła II do wolnej Polski. Podczas 
tej pielgrzymki papież sprawował dzięk-
czynienie za odzyskanie przez Polskę 
wolności. Przypominał także o Dekalogu 
- „dziesięciu słowach, od których zale-
ży przyszłość narodu, państwa, Euro-
py, świata”. Papież zainaugurował też II 
Ogólnopolski Synod Plenarny i dokonał 
beatyfikacji - bp. Józefa Sebastiana Pel-
czara, matki Bolesławy Lament, o. Rafała 
Chylińskiego i Anieli Salawy. Głównym 
celem jego wizyty było przewodniczenie 
obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży 
w Częstochowie. Na zaproszenie papie-
ża odpowiedziało wówczas ponad półtora 
miliona młodych z 85 krajów. Hymnem 
VI Światowych Dni Młodzieży w Często-
chowie była pieśń „Abba Ojcze”.

V PIELGRZYMKA - ,,ZŁO DOBREM 
ZWYCIĘŻAJ’’

Czas trwania: Była to najkrótsza i nie-
oficjalna papieska wizyta w Polsce. Trwa-
ła tylko jeden dzień.

Trasa: Skoczów, Bielsko-Biała i Ży-
wiec.

Jan Paweł II przyjechał 22 maja 
1995 r. z pielgrzymką do miejsca 
urodzenia Jana Sarkandra, którego 
kanonizował dzień wcześniej pod-
czas pielgrzymki do Czech. Podczas 
pielgrzymki Papież zwracał uwagę 
na problem nietolerancji wobec ludzi 
wierzących. ,,Pod hasłami toleran-
cji, w życiu publicznym i w środkach 

masowego przekazu szerzy się nieraz 
wielka, może coraz większa nietoleran-
cja. Odczuwają to boleśnie ludzie wie-
rzący. Zauważa się tendencję do spycha-
nia ich na margines życia społecznego, 
ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich 
stanowi nieraz największą świętość’’. Sło-
wa te odbiły się szerokim echem nie tylko 
w Polsce.

VI PIELGRZYMKA - „JEZUS CHRY-
STUS WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”

Czas trwania pielgrzymki: 31 maja - 10 
czerwca 1997 r. 

Trasa: - Wrocław - Legnica - Go-
rzów Wlkp. - Gniezno - Poznań - Ka-
lisz - Częstochowa – Zakopane-Kra-
ków-Dukla-Krosno-Kraków-Bal ice. 
Cel: zakończenie 46. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego oraz udział 
w obchodach 1000-lecia śmierci św. Woj-
ciecha.

Pielgrzymka ta na życzenie papieża 
związana była z 46. Międzynarodowym 
Kongresem Eucharystycznym, który 
przebiegał we Wrocławiu pod takim sa-
mym hasłem Chrystus wczoraj, dziś 
i na wieki.

Podczas pielgrzymki w  1997 r. miały 
też miejsce 2 beatyfikacje, obie dokona-
ne podczas Mszy św. 6 czerwca w Zako-
panem –  matki Bernardyny Jabłońskiej 
i matki Marii Karłowskiej.

„Wolność jest trudna, trzeba się 
jej uczyć. Trzeba się uczyć być prawdzi-
wie wolnym, tak ażeby nasza wolność 
nie stawała się naszą własną niewo-
lą, zniewoleniem wewnętrznym ani też 
nie stała się przyczyną zniewolenia in-
nych”.

Papież nawiązywał w swoich homi-
liach do aborcji. W Kaliszu powtarzał 
za Matką Teresą z Kalkuty: „Jeżeli mat-
ce wolno zabić własne dziecko, cóż może 
powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się 
nawzajem nie pozabijali?”. Wołał: „Na-
ród, który zabija własne dzieci, jest na-
rodem bez przyszłości”. I dodał: „Wierz-
cie, że nie było łatwo mi to powiedzieć”.  
Jan Paweł II nawiązywał też do integra-
cji europejskiej. W homilii w Gnieźnie 
powiedział: „Otwórzcie drzwi Chrystuso-
wi! Człowieka nie można zrozumieć bez 
Chrystusa. Dlatego mur, który się wznosi 
dzisiaj w sercach, mur, który dzieli Euro-
pę, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii”.
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Encykliki Jana Pawła ii

Jeśli chcemy lepiej poznać nauczanie 
Jana Pawła II, warto sięgnąć po Jego en-
cykliki. Oto ich przypomnienie z krótkim 
streszczeniem.

 
1.Redemptor hominis (Odkupiciel 
człowieka) – ogłoszona: 4 III 1979 
– człowiek postawiony w centrum („czło-
wiek jest pierwszą i podstawową drogą 

Kościoła”) a rękojmią ludzkiej godności 
jest Jezus; Jan Paweł II podkreślił zna-
czenie wolności słowa, wyznania i su-
mienia, przestrzegł przed zagrożeniami 
współczesnego świata takimi jak kon-
sumpcjonizm, życie w kłamstwie i znie-
woleniu nieprawdą, zaznaczył, że „po-
wszechność odkupienia jest odpowiedzią 
na powszechność grzechu”.

2. Dives in misericordia (Bogaty 
w miłosierdzie), podtytuł: O Bożym 
miłosierdziu – 30 XI 1980 – encykli-
ka ta pogłębia teologicznie kult Bożego 
Miłosierdzia głoszony przez św. Fausty-
nę Kowalską; wyjaśnia, że u Boga „mi-
łość niejako warunkuje sprawiedliwość, 
a sprawiedliwość ostatecznie służy miło-
ści”. Pierwszeństwo miłości umożliwia po-

VII PIELGRZYMKA – „BÓG JEST 
MIŁOŚCIĄ”

Czas trwania pielgrzymki: 5-17 czerw-
ca 1999 r.,

Trasa: Gdańsk - Pelplin - Elbląg - Li-
cheń - Bydgoszcz - Toruń - Licheń - Ełk 
- Wigry - Siedlce - Drohiczyn - Warsza-
wa - Sandomierz - Zamość - Radzymin 
- Warszawa - Łowicz - Sosnowiec - Kra-
ków - Stary Sącz - Wadowice - Kraków 
- Gliwice - Kraków – Balice,

Cel: zakończenie II Ogólnopolskiego 
Synodu Plenarnego.

W spotkaniach z papieżem uczest-
niczyło 10 mln wiernych. Ojciec Święty 
kanonizował bł. Kingę i beatyfikował 111 
osób - 108 Męczenników z okresu II woj-
ny światowej, ks. Stefana Frelichowskie-
go, m. Reginę Protman i Edmunda Boja-
nowskiego. Niezaplanowanym wcześniej 
punktem papieskiej pielgrzymki były od-
wiedziny w domu państwa Bożeny i Sta-
nisława Milewskich - ubogich mieszkań-
ców podsuwalskiej wsi Leszczewo.

„U schyłku kończącego się tysiąclecia, 
a zarazem na progu nowych czasów, któ-
re nadchodzą, pragnę wraz z moimi ro-
dakami rozważyć wielką tajemnicę Boga, 
który jest miłością” – mówił rozpoczyna-
jąc swoją pielgrzymkę Jan Paweł II.

To podczas tej pielgrzymki papież wy-
powiedział słowa, które szczególnie za-
padły w pamięć Polakom. W homilii Jan 
Paweł II przywoływał wspomnienia zwią-

zane z miastem i młodością:  „Tu, w tym 
mieście, w Wadowicach, wszystko się 
zaczęło, i szkoła się zaczęła i studia się 
zaczęły, teatr się zaczął. I kapłaństwo się 
zaczęło.” Papież ze wzruszeniem w głosie 
przywoływał kolejne wspomnienia doty-
czących architektury miasta, świadków 
swojego dzieciństwa i swojej młodo-
ści. Wyznaniem o kremówkach poruszył 
wszystkie serca.

VIII PIELGRZYMKA- „BÓG BOGATY 
W MIŁOSIERDZIE”

Czas trwania pielgrzymki: 16-19 sierp-
nia 2002 r. 

Trasa pielgrzymki: Kalwaria Ze-
brzydowska - Kraków Łagiewniki. 
Cel: poświęcenie sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.

Głównym celem tej czterodniowej wizy-
ty było poświęcenie Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 
w którym spoczywają prochy św. Fau-
styny Kowalskiej. Była ona wielką apo-
stołką Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymka 
ta ze względu na tematykę kultu Bożego 
Miłosierdzia miała charakter uniwersalny 
i budziła duże zainteresowanie całego 
świata, jak żadna z dotychczasowych.

Jan Paweł II podczas Mszy św. na kra-
kowskich Błoniach dokonał też 4 beaty-
fikacji –  abp. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana 
Beyzyma SJ i s. Sancji Szymkowiak.

Podczas powitania papież, wymieniając 
cele pielgrzymki, podkreślił, że to „piel-
grzymowanie i rozważanie tajemnicy Bo-
żego miłosierdzia nie może dokonywać 
się w oderwaniu od codzienności tych, 
którzy żyją na polskiej ziemi”. „Dlate-
go pragnę ze szczególną uwagą wnikać 
w wasze sprawy i przedstawiać je Bogu 
w nadziei, że wszelkie osiągnięcia po-
mnoży Jego błogosławieństwo, a trudy 
i problemy znajdą swe pomyślne rozwią-
zanie dzięki Jego pomocy”-powiedział.  
„Kiedy nawiedzałem to Sanktuarium 
w roku 1979, prosiłem, abyście się za mnie 
modlili, za życia mojego i po śmierci. Dziś 
dziękuję wam i wszystkim kalwaryjskim 
pielgrzymom za te modlitwy i za duchowe 
wsparcie, jakiego nieustannie doznaję. 
I nadal proszę: nie ustawajcie w tej mo-
dlitwie, raz jeszcze powtarzam, za życia 
mojego i po śmierci. Ja zaś, jak zawsze, 
będę odwzajemniał tę waszą życzliwość, 
polecając wszystkich Miłosiernemu Chry-
stusowi i jego Matce.” - powiedział papież 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas tej 
ostatniej, pożegnalnej wizyty w Ojczyź-
nie Jan Paweł II nawiedził katedrę wa-
welską i  modlił się przy grobie rodziców 
na cmentarzu Rakowickim . Przeleciał też 
nad Tatrami i Wadowicami, swoim rodzin-
nym miastem.

Była to ostatnia podróż apostolska pa-
pieża Jana Pawła II do jego ojczyzny.

Krzysztof Joachimiak
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łączenie miłosierdzia i sprawiedliwości. 
3. Laborem exercens (Z pracy), 

podtytuł: O pracy ludzkiej- 14 IX 1981- 
człowiek w kontekście pracy; ludzka pra-
ca nie może stracić swego personalistycz-
nego wymiaru (człowiek jest podmiotem 
pracy), Papież określił zagrożenia właści-
wego porządku wartości, na czoło któ-
rych wybija się „myślenie materialistycz-
ne i ekonomistyczne”, stwierdził także, iż 
praca ma pierwszeństwo przed kapitałem 
(będącym tylko instrumentem  pracy).

4.Slavorum apostoli (Apostołowie 
Słowian), podtytuł: Na 1100 rocznicę 
dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Meto-
dego- 2 VI 1985- encyklika poświęcona 
znaczeniu kultury w wizji Kościoła po-
wszechnego, działalności misyjnej, po-
konywaniu barier między narodami oraz 
ekumenizmowi. Papież przypomniał za-
sługi św. Cyryla i Metodego, nawiązał 
przy tym do swojego pontyfikatu – pierw-
szego papieża Słowianina.

5. Dominum et vivificantem (Pana 
i Ożywiciela), podtytuł: O Duchu Świę-
tym w życiu Kościoła i świata – 18 V 1986 
– Duch Święty przekonuje świat o grzechu 
(„przekonywać świat o grzechu - znaczy 
wykazywać zło, jakie w nim się zawie-
ra”), o jego pierwotnym wymiarze, który 
polega na odrzuceniu wiary i oddaleniu 
się przez człowieka od prawdy o Bogu. 
Duch Święty wyzwala, daje życie.

6. Redemptoris Mater (Matka Od-
kupiciela). podtytuł: Błogosławiona Ma-
ryja Dziewica w życiu pielgrzymującego 
Kościoła – 25 III 1987 – Jan Paweł II 
napisał tę encyklikę mając w perspekty-
wie zbliżający się rok 2000, podzielił się 
swoimi refleksjami na temat „pełni cza-
su” i związków przeszłości z przyszłością; 
Papież podkreślił rolę Maryi w życiu Ko-
ścioła (Maryja, jako nasz wzór, pośred-
nictwo i wstawiennictwo Maryi w służbie 
Kościołowi i człowiekowi).

7. Solicituda rei socialis (Społecz-
na troska). podtytuł: Społeczna tro-
ska- 30 XII 1987 – Papież odniósł się 
do przemian politycznych lat 80., zwrócił 
uwagę na przepaść ekonomiczną dzielą-
cą państwa trzeciego świata od państw 
zamożnych;  potępił Teologię Wyzwolenia 
(przedstawianie Chrystusa, jako rewolu-
cjonisty, popularne zwłaszcza w Ameryce 
Łacińskiej), wezwał do solidarności mię-
dzyludzkiej („wszyscy, bowiem jesteśmy 

naprawdę odpowiedzialni za wszyst-
kich”).

8. Redemptoris missio (Misja Od-
kupiciela) podtytuł: O stałej aktualności 
posłania misyjnego – 7 XII 1990 – chrze-
ścijanie mają obowiązek poznawać i gło-
sić Ewangelię; „powszechne powołanie 
do świętości związane jest z powołaniem 
do działalności misyjnej” .

9. Centesimus annus (Stulecie) 
podtytuł: W stulecie encykliki Leona XII 
„Rerum Novarum”- 1 V 1991 – encykli-
ka odnosząca się do spraw społecznych 
związanych z przeobrażeniami politycz-
nymi oraz rozwojem gospodarki, na-
uki i techniki. Jan Paweł II odniósł się 
do XX-wiecznych totalitaryzmów oraz 
do upadku komunizmu z Europie, przy-
pomniał, że demokracja musi opierać się 
na wartościach etycznych („Historia uczy, 
że demokracja bez wartości łatwo się 
przemienia w jawny lub zakamuflowany 
totalitaryzm”). Ponadto papież określił 
rolę państwa w gospodarce (równowa-
gę między regułami rynku i konkurencji, 
a wymogami godności ludzkiej).

10. Veritatis splendor (Blask praw-
dy) podtytuł: Podstawowe problemy 
nauczania moralnego Kościoła – 6 VIII 
1993 - prawda a wolność ludzka - prze-
stroga przed fałszywymi wykładniami 
prawa naturalnego lub zmienianiem tego 
prawa przez człowieka: „Rozum czerpie 
swoją prawdę i autorytet z prawa od-
wiecznego, które nie jest niczym innym 
jak samą Mądrością Bożą (...). Prawo 
naturalne, bowiem (...) nie jest niczym 
innym jak światłem rozumu wlanym nam 
przez Boga”.

11. Evangelium vitae (Ewangelia 
życia) podtytuł: O wartości i nienaru-
szalności życia ludzkiego- 25 III 1995 
– „kultura śmierci”, a „kultura życia”: Jan 
Paweł II potępił aborcję i eutanazję (od-
różnił też eutanazję od rezygnacji ze sto-
sowania w leczeniu „środków nadzwy-
czajnych i przesadnych” -   vide ostatnie 
dni życia Jana Pawła II); papież wyraźnie 
sprzeciwił się także karze śmierci (przy-
wołał historię biblijnego Kaina, którego 
Bóg nie ukarał śmiercią), skrytykował 
niemoralną politykę bogatych państw 
dążących do zmniejszenia liczby urodzeń 
w krajach ubogich. 

12.Ut unum sint (Aby byli jedno) 
podtytuł: O działalności ekumenicznej 

– 25 maja 1995-  Kościół katolicki musi 
się zaangażować w działania mające 
na celu zjednoczenie całego Ludu Bo-
żego, nie może jednak w związku z tym 
iść na kompromisy przeczące objawionej 
przez Boga Prawdzie; Kościoły Wschodu 
Jan Paweł II określił, jako „siostrzane” , 
głównie ze względu na zachowanie przez 
nie sukcesji apostolskiej w nauczaniu 
i działalności; Papież nie przedstawił wizji 
zjednoczenia w jednej instytucji kościel-
nej – dał wyraz swej nadziei na komu-
nię wspólnot chrześcijańskich opartych 
na modlitwie, wzajemnym poszanowaniu 
i dawaniu świadectwa w życiu codzien-
nym.

13.Fides et ratio (Wiara i rozum) 
podtytuł: O relacjach między wiarą, 
a rozumem – 14 IX 1998 -  „Wiara i ro-
zum są jak dwa skrzydła, na których 
duch ludzki unosi się ku kontemplacji 
prawdy”; wiara i rozum nie wykluczają 
się i powinny się wzajemnie uzupełniać; 
bezpodstawne jest zarówno negowa-
nie znaczenia wiary jak i występują-
ce w niektórych nurtach filozoficznych 
założenie o niemożności poznawania 
świata poprzez rozum (m.in. kwestio-
nowanie istnienia prawdy obiektywnej 
w ogóle). 

14.Ecclesia de Eucharistia (Ko-
ściół dzięki Eucharystii) podtytuł: Eu-
charystia w życiu Kościoła - 17 IV 2003 
– Eucharystia przedstawiona, jako wiel-
ki dar i zarazem tajemnica. Eucharystia 
jest „skarbem Kościoła, sercem świa-
ta, zadatkiem celu, do którego każdy 
człowiek, nawet nieświadomie, podąża” 
a sprawowanie jej jest najważniejszym 
zadaniem kapłana; Jan Paweł II pod-
kreślił znaczenie sukcesji apostolskiej 
Kościoła katolickiego, z wskazał na róż-
nice w pojmowaniu Eucharystii przez 
Kościół katolicki i wspólnotami ko-
ścielnymi na Zachodzie (nie wykazując 
jednocześnie znaczących różnic w tej 
kwestii między katolicyzmem, a prawo-
sławiem), przypomniał warunki komu-
nii międzywyznaniowej; Papież ukazał 
również związki Maryi z Eucharystią, 
postawił Ją, jako wzór – Maryja zgo-
dziła się na przyjęcie Chrystusa („niech 
mi się stanie”), a po Jego Wniebowstą-
pieniu należała do pierwszej wspólnoty 
chrześcijańskiej.
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Jan Paweł ii  
i miłosierdzie Boże

Życie błogosławionego Jana Pawła II było 
w niezwykły sposób związane z tajemnicą 
Bożego Miłosierdzia. Młody Karol Wojtyła 
w czasie okupacji, gdy pracował w zakła-
dzie produkcji sody „Solvay” w Borku Fa-
łęckim modlił się często przy grobie siostry 
Faustyny. Przypomnijmy Jego świadectwo: 
„Orędzie Miłosierdzia Bożego zawsze było 
mi bliskie i drogie. Historia jakby wpisała 
to orędzie w tragiczne doświadczenia dru-
giej wojny światowej. W tych trudnych la-
tach było ono szczególnym oparciem i nie-
wyczerpanym źródłem nadziei /…/ Było 
to i moje osobiste doświadczenie, które za-
brałem ze sobą na Stolicę Piotrową i które 
niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu” 
/Łagiewniki, 07.06.1997r./

Wpatrując się w pontyfikat Jana Pawła 
II nie jest trudno zauważyć, że prawda 
o Bożym Miłosierdziu zajmowała czołowe 
miejsce w Jego nauczaniu. Już na począt-
ku posługi na Stolicy św. Piotra, w swojej 
drugiej encyklice „Dives in misericordia” 
/30.11.1980r./ kieruje uwagę Kościoła 
na prawdę o Bożym Miłosierdziu. Konty-
nuując w ten sposób misję zleconą przez 
Pana Jezusa siostrze Faustynie. Przybliże-
nie współczesnemu światu bogatej spuści-
zny, pozostawionej przez skromną siostrę 
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia 
było dla Ojca Świętego bardzo ważne. 
Już jako kardynał był gorliwym promoto-
rem przesłania o miłosierdziu Boga, skie-
rowanego do siostry Faustyny, a później 
jako Papież, kładł jeszcze większy nacisk 
na przekazywanie światu, który doświad-
czył wiele zła, prawdy o Bożym Miłosier-
dziu. 

Jego celem było niesienie pocieszenia 
i ukazywanie Boga jako źródła nadziei oraz 
hojnego dawcy przebaczenia i pociechy. 
We wspomnianej encyklice Papież zwró-
cił uwagę na to, by Kościół nie tylko głosił 
orędzie o miłosierdziu Bożym, ale przede 
wszystkim świadczył o nim wobec świata, 
a inspirację do działania czerpał ze słów 

Jezusa wypowiedzianych w Kazaniu na gó-
rze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią.” /Mt 5,7/

Jan Paweł II, niestrudzony pielgrzym 
i autentyczny sługa miłosierdzia, szedł 
przez  świat i głosił, że nic nie jest bardziej 
potrzebne człowiekowi niż Miłosierdzie 
Boże. Całym swoim życiem 
i posługą świadczył, że w tym 
świecie obecna jest miłość 
potężniejsza od zła. Słowem 
i czynem uczył, że tajemni-
cę Bożego Miłosierdzia trze-
ba przeżywać w kontekście 
codziennego życia każdego 
człowieka. Przez całe swoje 
posługiwanie dla Kościoła 
Powszechnego dawał rów-
nież osobiste świadectwo 
miłosierdzia wobec ludzi, 
zwłaszcza chorych, cierpią-
cych i umierających. Pa-
pież sam żył miłosierdziem 
i w praktyce pokazywał, 
w czym ma się ono wyra-
żać. Szczególną lekcją miłosierdzia było 
przebaczenie tureckiemu zamachowcy Ali 
Agcy, którego Papież odwiedził 27 grudnia 
1983 r w rzymskim więzieniu Rebibbia. 
W tym świadectwie przebaczenia najdo-
skonalej wypełniły się słowa zawierzenia 
i ufności w Boże Miłosierdzie. 

Byliśmy świadkami wielu odcieni miło-
sierdzia Jana Pawła II: od stawania w obro-
nie życia ludzkiego, poprzez niestrudzone 
nawoływania do pokoju i ludzkiej solidar-
ności, do stawiania drogowskazów mło-
dym, umacniania rodzin, jednoczenie się 
z samotnymi i cierpiącymi. Był wszędzie 
tam, gdzie wzywały Go potrzeby tych, któ-
rzy się źle mają” /Mt 9,12/. Różnymi spo-
sobami docierał do ich serc, bezpośrednio 
– w osobistych spotkaniach, a gdy było 
to niemożliwe, to słowem a zwłaszcza mo-
dlitwą. 

Kolejnym ważnym momentem w posłu-

dze Papieża Polaka na rzecz przybliżenia 
światu prawdy o Bożym Miłosierdziu było 
ogłoszenie błogosławioną apostołki Bożego 
Miłosierdzia – siostry Faustyny Kowalskiej 
18 kwietnia 1993 roku w Rzymie. (Przy-
pomnijmy, że jako abp Karol Wojtyła 5 
października 1965 roku rozpoczął proces 

informacyjny doty-
czący życia i cnót 
s. Faustyny Ko-
walskiej, zakoń-
czony uroczyście 
20 września 1967 
roku). 30 kwietnia 
2000 roku włączył 
uroczyście siostrę 
Faustynę do grona 
świętych. Zgodnie 
z przepowiednią s. 
Faustyny, jej kano-
nizacja odbyła się 
w dwóch miastach, 
w Rzymie na placu 
św. Piotra i w Kra-
kowie Łagiewnikach, 

po- przez telemost, dzięki 
któremu pielgrzymi zgromadzeni w Kra-
kowie mogli być świadkami uroczystości 
w Watykanie. Z placu św. Piotra wierni 
mogli natomiast obserwować Mszę świętą 
w Łagiewnikach. 

Jan Paweł II poprzez akt kanonizacji 
potwierdził definitywnie przesłanie o miło-
sierniej miłości Boga, objawionej przez Je-
zusa siostrze Faustynie. Aprobata dla tego 
orędzia pozwoliła na powszechny rozwój 
kultu św. Faustyny i jednocześnie rozsze-
rzenie nabożeństwa do Bożego Miłosier-
dzia. W dniu kanonizacji Papież oficjalnie 
ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia. Tym 
samym spełniło się pragnienie Pan Jezusa 
przekazane św. Faustynie, aby II Niedziela 
Wielkanocna tzw. Niedziela Przewodnia lub 
biała była Świętem Miłosierdzia Bożego. 

Swoistym dopełnieniem nauczania o Bo-
żym Miłosierdziu była ostatnia pielgrzymka 

Barbara Szcześniak
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Ojca Świętego do Ojczyzny w dniach od 16 
do 19 sierpnia 2002 roku, której przyświe-
cały znamienne słowa: „Bóg bogaty w mi-
łosierdzie”. W trakcie pielgrzymki następca 
św. Piotra dokonał także konsekracji ła-
giewnickiej świątyni oraz powierzył 
całą ludzkość Bożemu Miłosierdziu 
/17 sierpnia 2002 roku/. Ta piel-
grzymka stanowi swoisty testament 
przekazany i zadany przez Papieża 
Jana Pawła II współczesnemu Ko-
ściołowi. 19 sierpnia 2002 roku 
Ojciec Święty oddał troski każdego 
człowieka sercu Matki Miłosierdzia, 
podczas odwiedzin kalwaryjskiego 
sanktuarium. 

Papieska modlitwa nie wyczerpy-
wała się tylko w tym czasie i miej-
scu. Codziennie powierzał Miłosier-
dziu Bożemu Kościół i całą ludzkość. 
Na progu śmierci w przesłaniu na-
pisanym na Święto Bożego Miłosierdzia 
napisał m.in. „Pragnę ponownie zawierzyć 
tej Miłości Kościół i świat, wszystkich ludzi 

na całym kręgu ziemi, a także siebie same-
go w mojej słabości”. 

Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł 
do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku 
– w wigilie Święta Bożego Miłosierdzia. 

W czasie Mszy św. odprawianej w łagiew-
nickim sanktuarium 16 października 2005 
roku, metropolita krakowski abp Stani-

sław Dziwisz, wieloletni osobisty sekre-
tarz Ojca Świętego, powiedział: „Podczas 
uroczystości pogrzebowych wiatr zamknął 
księgę Ewangelii na papieskiej trumnie. 
Nie zamknął jednak tej księgi, którą Pa-

pież, niezmordowany Piel-
grzym i heroiczny wierny 
Świadek Bożej prawdy i mi-
łości – całym swoim życiem 
pisał w ludzkich sercach. My, 
którzy szliśmy razem z Nim, 
pragniemy świadectwem 
naszego życia kontynuować 
pisanie tej księgi. I chcemy 
ją przekazać następnym po-
koleniom, by nigdy nie ustało 
pielgrzymowanie człowie-
ka do Boga, który nie tylko 
jest bogaty w miłosierdzie, 
ale sam jest Miłością Miłosier-
ną. By nie ustało to pielgrzy-

mowanie, czy tu – do Łagiewnik, czy wszę-
dzie tam, gdzie żyje człowiek, zmagając 
się ze swoim losem i swoją słabością.”

Jan Paweł ii  
– autorytet młodzieży 

Jan Paweł II jest wszechobecny 
we wszystkich mediach i w sercach 
wszystkich ludzi. Jest On bardzo bliski 
młodzieży, ponieważ w swoich naucze-
niach nie potępiał jej, tylko ją nawracał 
i potrafił znaleźć z nią wspólny język. 

Bardzo ważnym wydarzeniem w kon-
taktach z młodzieżą są Światowe Dni 
Młodzieży, zainicjowane przez Ojca Świę-
tego, którym On sam od początku prze-
wodził. Młodzi ludzie byli bardzo zadowo-
leni, gdy mogli usłyszeć coś z ust Papieża 
wypowiedziane w ich ojczystym języku. 
Liczne spotkania z młodzieżą pokazały 
im, że Ojciec Święty nie jest niedostępną 
osobistością, ale dobrym człowiekiem, 

przez co stał się dla nich autorytetem. 
Ojciec Święty Jan Paweł II zawsze kładł 
wielką ufność w młodości. Mówił, że mło-
dzi są Jego nadzieją, nadzieją Kościoła 
i świata. Jeszcze, jako kapłan, później 
biskup i kardynał zawsze „nosił młodych 
w swoim sercu”. W książce „Przekroczyć 
próg nadziei” czytamy: „Głównym moim 
odkryciem z tego okresu, kiedy w dusz-
pasterstwie skoncentrowałem się przede 
wszystkim na młodzieży, było odkrycie 
istotnego znaczenia młodości”. Jan Pa-
weł II jest Papieżem, jakiego młodzież 
pamięta i dlatego tak mocno kieruje 
się tym, co Ojciec Święty głosił. Papież 
zdawał sobie sprawę z tego, że młodość 

to czas, kiedy najbardziej kształtuje się 
ludzka psychika, kiedy młodzież szuka 
wartości do realizowania w swoim ży-
ciu i dlatego właśnie stawiał im na dro-
dze Jezusa Chrystusa. Papież wskazuje 
na Chrystusa, jako Słowo prawdy, wy-
powiedziane przez samego Boga, które 
jest odpowiedzią na wszystkie pytania 
ludzkie. Ojciec Święty zaimponował mło-
dym swoją wiarą i umiejętnością dialo-
gu i to właśnie umiejętność znalezienia 
wspólnego języka z młodzieżą i mobili-
zowanie ich do działania sprawiły, że Jan 
Paweł II stał się autorytetem dla mło-
dych ludzi, bez względu na narodowość 
czy kolor skóry. 

Sandra gołębiewska

Dziękujemy Panu Bogu za dar beatyfikacji Papieża Jana 
Pawła II w Święto Bożego Miłosierdzia i prosimy za Jego 
wstawiennictwem:

Błogosławiony Ojcze Święty,
Sługo i Świadku Bożego Miłosierdzia.
Bądź naszym przewodnikiem
na drodze głoszenia orędzia miłosierdzia.
Pomagaj czerpać ze zdrojów miłosierdzia
i prowadź nas pewnie ku Bogu
- bo w Miłosierdzi Boga 
świat znajdzie pokój,
a człowiek szczęście!”
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Słowa Jana Pawła II, Jego modlitwy nadal 
mnie wzruszają i uwznioślają. Zawsze wolał 
być duszpasterzem, niż administratorem.

Był papieżem, który zburzył „mur” od-
dzielający Watykan od reszty świata i po-
zwolił, aby nauka wiary rozprzestrzeniała się 
do woli.

Jan Paweł II zasługuje na to, żeby zostać 
błogosławionym, ponieważ za życia dokonał 
wielu cudów, zmienił młodzież i stał się wzo-
rem do naśladowania.

Uważam Go za największy autorytet na-
szych czasów.

Był człowiekiem o wyrazistym charakterze 
i ciekawej osobowości. Jak nikt inny potrafił 
mówić do ludzi, nie „przemawiać”.

Mimo tego, że Go nie ma już na ziemi, 
w moim sercu pozostanie na zawsze.

Anna Walaszczyk
**********

Wszyscy jesteśmy katolikami, więc oso-
ba papieża jest dla nas szczególnie ważna. 
Głowa Kościoła katolickiego ma za zadanie 
prowadzić nas ku życiu wiecznemu i Janowi 
Pawłowi II w pełni się to udało.

Musiał wykazać się cierpliwością i zrozu-
mieniem. Nasz Papież cieszył się zaufaniem 
ludzi i z łatwością nawiązywał kontakty, na-
wet z młodzieżą, co nie jest łatwe. Jego piel-
grzymki ściągały wiernych z całego świata. 
Zawsze ciągnęły za Nim tłumy wiernych.

Papież jest mi bliski ze względu na wspólne 
pasje. Obaj kochamy góry, które sa nieod-
łączną częścią życia każdego z nas.

Był i jest moim duchowym przewodnikiem. 
Jestem pewny, że Jego Osobę i dokonania 
zapamiętam do końca życia.

Marcin Jankowski
**********

Jan Paweł II był przykładem dla wszyst-
kich. Miał dystans dla siebie i lubił żartować, 
co nie często zdarza się osobom na wysokich 
stanowiskach.

Ojciec Święty odszedł, jednak wiem, że tak 
naprawdę nas nie zostawił.

On dalej jest z nami, kocha nas. 
Będzie dla mnie zawsze autorytetem, Oso-

bą godna zaufania.
Paula Woźniak

**********
Jan Paweł II nauczył mnie, że zawsze, na-

wet w tych najtrudniejszych chwilach trzeba 
wierzyć w Boga. Ludzie widząc jak im się 
w życiu nie wiedzie często przeklinają Pana 
naszego, bo nie rozumieją, co On chce im 
pokazać poprzez cierpienia. Właśnie cierpie-

nia nauczył mnie Jan Paweł II.
Zmagając się z chorobą Parkinsona wciąż 

przemawiał do ludzi, nie wstydził się obja-
wów choroby.

Nauczył mnie patriotyzmu. Zawsze tęsknił 
za Polską, o czym świadczą liczne pielgrzym-
ki do swoich rodzinnych miejsc. Głosił Ewan-
gelię również w języku polskim i modlił się 
za Polaków.

Wszystkich traktował tak samo, nikogo 
nie wywyższał, ani poniżał.

Sługa Boży Jan Paweł II jest autorytetem 
wspaniałego człowieka. Wszyscy powinni 
Go naśladować.

Dzięki Bogu, że nam dał takiego Człowie-
ka.

Adam Maćkowiak
**********

Papież Jan Paweł II jest dla mnie wzorem 
do naśladowania. To człowiek, który bardzo 
umiłował Maryję, zawierzył Jej wszystkie 
swoje sprawy, do Niej zwracał się najczę-
ściej.

Naśladując Papieża, należę do „Dzieci Ma-
ryi” przy swojej parafii. Posiadam już niebie-
ski medalik. Bardzo często się modlę do Ma-
ryi, a na spotkaniach poznaję Jej życie i od-
danie Jezusowi.

Myślę, że moje zaangażowanie jest wyni-
kiem tego, że Jan Paweł II tak często zwracał 
się do nas młodzieży, abyśmy byli bliżej Ko-
ścioła, bliżej Boga.

Dzień, kiedy Papież zostanie wyniesiony 
na ołtarze i znajdzie się w gronie błogosła-
wionych będzie dla mnie najszczęśliwszym.
Przecież tak musi być, bo On był za życia 
wielkim człowiekiem.

Za Jego wstawiennictwem powróci-
ło do zdrowia wielu ludzi, którym lekarze 
nie dawali szans na przeżycie.

Kiedy wiec Jan Paweł II będzie błogosła-
wiony, będę bardzo często prosić Go o wsta-
wiennictwo w trudnych sprawach i wiem, 
że On mnie wysłucha.

Myślę, że my Polacy będziemy zawsze pod 
Jego opieką i od tego momentu nie spotka 
nas nic złego.

Anna Kasperska
**********

Jan Paweł II to na pewno Wielki Człowiek. 
Był niesamowicie skromny. Zawsze poma-
gał tym, którzy potrzebowali Jego pomocy. 
Prosił o wybaczenie i sam wybaczał. Wyba-
czył nawet swemu niedoszłemu zabójcy. Stał 
w obronie życia. Był przeciwny aborcji, za-
płodnieniu In Vitro i eutanazji.

Wierzę, że z każdym problemem, jaki 
mam mogę się zwrócić do Niego, a On się 
za mną wstawi u Boga.

Po beatyfikacji, na bierzmowaniu pragnę 
przybrać sobie imię Jan Paweł.

Pragnę kontynuować Jego naukę w swoim 
życiu.

Franciszek Tomaszewski
**********

Jan Paweł II był dla mnie wzorem kapłana, 
jakiego ludzie potrzebowali.

Był autorytetem dla mnie, jak również dla 
wielu innych.

Wszędzie głosił Słowo Boże, zaufał całko-
wicie Chrystusowi i oddał Mu życie.

Uczył nas miłości, bo dzięki niej upodab-
niamy się do Jezusa.

Nauczał nadziei i wiary. Kazał nam być 
mocnym tą mocą, którą daje nam wiara.

Nie raz powtarzał „Nie lękajcie się! Otwórz-
cie drzwi Chrystusowi”.

Ufał, że Dekalog to dziesięć słów, od któ-
rych zależy przyszłość człowieka i społeczeń-
stwa. Też w to wierzę. 

Cieszę się, że należę do pokolenia Jana 
Pawła II. Każdego dnia chcę wierzyć, że „Bóg 
jest pierwszym źródłem radości i nadziei 
człowieka”. Każdego dnia upodabniamy się 
do Jezusa w radości i w cierpieniu, bo wszyst-
ko dzieje się po coś.

Maria Wullert
**********

Jan Paweł II dla mnie jest prawdziwym 
bohaterem i wzorem do naśladowania. Mimo 
różnicy wieku potrafił porozumieć się z mło-
dzieżą, chociaż dorastał w zupełnie innych 
czasach. Jego słowa budziły u każdego za-
interesowanie i zachwyt. Ktoś taki to duma 
nie tylko dla Polaków, ale i całego świata.

Ojciec Święty nie miał zawsze łatwo. Za-
nim został kapłanem miał naprawdę ciężko. 
Mało, kto poradziłby sobie z Jego kłopotami, 
a On z pokorą znosił każde przeciwności.

Podziwiam Jego odwagę, poświecenie i mi-
łość do ludzi, gdy wybierał się na pielgrzymki 
do krajów niekatolickich i  krajów trzeciego 
świata.

Widział i dotykał ludzi, którzy zostali ze-
pchnięci na margines życia. Dla Niego nie ist-
niał ten margines. Uważał, że każdy powinien 
mieć takie same prawa.

Beatyfikacja Jana Pawła II jest w pełni za-
służona. Jestem szczęśliwy wiedzieć, że taki 
człowiek był Polakiem i to wielka dla mnie 
duma, że mieliśmy takiego rodaka.

Maciej Krakowski

kim jest dla mnie Jan Paweł ii ?
Fragmenty wypowiedzi młodzieży z Gimnazjum nr 2
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Już od najmłodszych lat bardzo dużo o Pa-
pieżu mówili mi moi rodzice i dziadek.

To właśnie dzięki nim, będąc dopiero małą 
dziewczynką mogłam Go bardzo dobrze po-
znać.

Od samego początku podziwiałam 
Go za Jego dobroć i poczucie humoru.

Choć nie rozumiałam Jego nauk, siedzia-
łam przed ekranem telewizora przyglądałam 
się transmisjom z pobytu Papieża w Ojczyź-
nie.

Z biegiem czasu zaczęłam dostrzegać jak 
ważnym człowiekiem w moim życiu jest Jan 
Paweł II. Szczególną uwagę zwróciłam na to, 
jak Ojciec Święty potrafił zjednoczyć wszyst-
kich ludzi. Jego celem było dążenie, aby 
na świecie panowała zgoda i miłość. Dla 
mnie, jak i pewnie dla wielu ludzi jest wiel-
kim autorytetem.

Uważam, że w Papież odegrał ważna rolę 
w moim życiu, ponieważ dzięki Jego naukom 
umocniłam swa wiarę w Chrystusa.

Magdalena Pucek
**********

Jan Paweł II był dla mnie nie tylko papie-
żem, ale również wspaniałym człowiekiem. 
Był dla mnie jak drugi ojciec, który zawsze 
potrafił pocieszyć mnie i podnieść na duchu.

Miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą 
i to między innymi sprawiło, że Go pokocha-
łem.

Potrafił żartować i śmiać się z samego sie-
bie. Nigdy nie wstydził się łez i za to, go po-
dziwiałem. Chociaż był tak daleko ode mnie 
i nie widziałem Go nigdy na żywo tylko w te-
lewizji, to w trudnych chwilach czułem się 
jakby był blisko mnie.

Gdy w 2005 roku ciężko chorował, cały 
czas modliłem się wraz z rodziną o Jego 
zdrowie. Jednak stało się tak jak Bóg chciał 
i Ojciec Święty zmarł. Było to dla mnie cięż-
kie przeżycie. Wiem jednak, że Jan Paweł II 
tak naprawdę nas nie zostawił. On zawsze 
jest z nami i nas kocha.

Jan Paweł II był, i jest dla mnie autory-
tetem.

Osobą, którą chcę naśladować i o której 
nigdy nie zapomnę.

Hubert Kominek
**********

Jan Paweł II jest dla mnie Osobą o arcy-
bogatej osobowości, a ogrom Jego dokonań 
wręcz poraża swoim rozmiarem. To Osoba 
o bardzo bogatym wnętrzu, niosąca pomoc, 
a także dobre słowo osobom każdego pokro-
ju.

Jest On dla mnie autorytetem. Przykładem 
człowieka o nieskazitelnym sercu, mądrości. 
Tak perfekcyjnym w każdym calu, że można 
porównać Go do synonimu pokój, albowiem 

posiadał tak wielki dar, który tak rzadko wy-
stępuje w naszym społeczeństwie.

Wszystko, co robił posiadało wartość. Każ-
dy czyn, każde wypowiedziane słowo niosło 
za sobą przekaz. Przekaz ukazujący dobroć, 
miłosierdzie, jakie potrafił okazać każdej jed-
nostce, bez względu na wiarę, status, czy po-
chodzenie.

Beata Sznura
**********

Sługa Boży Jan Paweł II był niewątpliwie 
był człowiekiem posiadającym poczucie hu-
moru. Pokochałam Go głównie za stosunek 
do młodzieży.

Nie traktował jej z góry. Żartował z nią, 
wiedział, że młodzi ludzie tego potrzebują.

Zawsze i dla każdego był w stanie znaleźć 
czas. Był człowiekiem niesamowicie bezin-
teresownym i życzliwym. Choć nie zawsze 
mi to wychodzi staram się Go naśladować.

Był człowiekiem niesamowicie wykształco-
nym i oczytanym. Jego wszechstronna wie-
dza od zawsze mi imponowała.

Jan Paweł II jest dla mnie wzorem do na-
śladowania. Dla wielu ludzi na zawsze pozo-
stanie człowiekiem, który dokonał wielkich 
rzeczy.

Anna Wierzyńska
**********

Jan Paweł II, gdy słyszę te słowa przed 
oczami staje mi postać już starszego, ale za-
wsze uśmiechniętego polskiego Papieża, na-
szego Ojca. Żałuję, że nie urodziłam się wcze-
śniej i nie spotkałam Go nigdy osobiście.

Dla mnie to było niemal pewne, że tak 
wspaniałego człowieka trzeba uznać za bło-
gosławionego. Jeszcze za życia Ojca Święte-
go mówiono na Niego Jan Paweł II Wielki.

Uważam, że jeśli każdy człowiek byłby, 
choć w części taki jak Jan Paweł II świat był-
by zupełnie inny, o wiele wiele lepszy. Karol 
Wojtyła jest dla mnie autorytetem pod każ-
dym względem.

Joanna Hańczyk 
**********

Jan Paweł II, tyle o Nim napisano, a nam 
zdaje się, że ciągle jest tego mało.

Papież Polak, taki zwykły, a jednak niezwy-
kły.

Samo spojrzenie na Jego twarz dawało 
człowiekowi wewnętrzny spokój.

Właśnie Jego oblicze emanowało spoko-
jem, zamyśleniem, zadumaniem.

Biło wielkie ciepło i dostojeństwo.
Czynił wiele dobrego, a wszystko było cał-

kowicie bezinteresowne, kochał ludzi. Miał 
autentyczny szacunek dla wszystkich. Po-
konując własne słabości cały czas wychodził 
do ludzi i był dla nich.

Jego umiejętność skupienia, to jak się mo-
dlił, mimo całego szumu, jaki wokół Papieża 

powstawał. Pomimo tego, że wszystko mo-
gło Mu przeszkadzać rozmawiał z Bogiem. 
To niezwykła umiejętność.

Michał Tunkiewicz
**********

Postać Papieża jest dziś inspiracją i drogo-
wskazem, który uczy nas jak pięknie żyć.

Szczególne znaczenie mają dla mnie Jego 
słowa skierowane do młodzieży, a więc wła-
śnie do mnie!

Papież doskonale wiedział, jakie poku-
sy czyhają na młodych ludzi. Zdawał sobie 
sprawę, że przesyt i ogólnoświatowy chaos 
nie wróżą niczego dobrego.

W tym świecie rozwoju On wołał o chwilę 
ciszy i kontemplacji nad własnym życiem.

Mówił jak żyć, aby zaznać szczęścia wiecz-
nego. Dla młodych ludzi był ( i nadal jest! ) 
wyznacznikiem dobrej drogi, który w niesa-
mowity sposób potrafił spiąć wszelkie praw-
dziwe wartości w osobie samego siebie.

Wszyscy chrześcijanie ( a więc także ja ) 
oczekują wyniesienia Jana Pawła II na ołta-
rze. Beatyfikacja polskiego Papieża jest dla 
nas wydarzeniem ogromnej wagi, które po-
winniśmy przeżywać w swoich sercach i od-
kryć szczerą modlitwę.

Człowiek taki wspaniały jak nasz Papież 
w pełni zasłużył sobie na taki zaszczyt.

Z pewnością uśmiecha się do tego wyda-
rzenia z Królestwa Niebieskiego.

Ojcze Święty, zawsze bądź ze mną swoim 
duchem!

Potrzebuję Twojej miłości i dobroci, aby 
stawić czoła szatanowi, który w codziennym 
życiu stoi mi na przeszkodzie do zbawienia.

Jagoda Wałęsiak
**********

Dla mnie Papież Polak był świętym 
już za życia. Odważyłabym się porównać 
Go do samego Jezusa. Jednak pomiędzy 
tą DWÓJKĄ jest zasadnicza różnica: Ten 
Pierwszy stworzył nowy, lepszy świat, odkupił 
nasze grzechy, a ten drugi kontynuował Jego 
dzieło, prowadząc ludzi Drogą Światłości.

Obydwaj doświadczali mocy sprawczej 
Ducha Świętego, czynili cuda, kochali ludzi, 
wybaczali, byli niezwykle mądrzy. Kochali 
życie i czerpali z niego garściami nie dla sie-
bie, ale dla braci. Byli prorokami we własnej 
ojczyźnie.

Kochają świat i ludzi takimi, jakimi są.
Jan Paweł II był tylko człowiekiem, 

ale za to z ogromnym sercem. Jego dusza 
była czysta jak kryształ, i odeszła tam, gdzie 
jej miejsce.

Był, jest i będzie po prostu ucieleśnieniem 
wszystkiego, co najlepsze na świecie. Po pro-
stu błogosławionym.   

Magdalena Magaj
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W jednej z sal szpitalnych w czasie ob-
chodu dostrzegłem młodą dziewczynę przy 
łóżku, której czuwał mężczyzna i starsza 
kobieta. Nie było by w tym zupełnie nic 
nadzwyczajnego, ponieważ jest to zwy-
czajny obraz szpitalnego pokoju z osobami 
chorymi, ale na stoliku stał oprawiony wize-
runek Ojca Świętego Jana Pawła II, a obok 
obrazu paliła się duża świeca. Mężczyzna 
i kobieta trzymali chorą za rękę i modlili się 
żarliwie. Odczekałem chwilę, zamieniłem 
kilka zdań z przebywającymi w pokoju in-
nymi paniami i podszedłem do przywołanej 
już grupy osób. Dowiedziałem się wówczas, 
że młoda kobieta choruje na ostrą białacz-
kę szpikową oraz, że stan jest tak poważny, 
iż dzień i noc jest przy niej mąż i matka, 
kobieta nie miała jeszcze ukończonych 37 
lat. Zapytałem wówczas o portret Papieża 
i zapaloną świecę na stoliku. Usłyszałem 
wówczas z ust matki chorej kobiety, że mo-
dlą się, aby Papież, który tak dzielnie znosił 
trud cierpienia, tak kochał chorych i cier-
piących uprosił Boga o ulgę w cierpieniu 
dla jej chorej córki lub w przypadku śmierci 
pomógł im zrozumieć wolę Bożą. Wielkie 
świadectwo wiary, rozmodlenie i zawierze-
nie Bogu przez ręce Jana Pawła II rzeczywi-
ście pomogło im przetrwać najtrudniejsze 
chwile i pomóc córce i żonie w ostatnich 
dniach jej ziemskiej drogi. To tylko jeden 
z wielu przypadków wielkiej ufności ludzi 
chorych pokładanej w Czcigodnym Słudze 
Bożym Janie Pawle II, jakie obserwowałem 
w szpitalu pełniąc posługę kapelańską.

Uświadomiłem sobie wówczas, że postać 
papieża Polaka może pomóc dzisiejszemu 
światu, który nie chce widzieć choroby, któ-
ry nie akceptuje cierpienia i nade wszystko 
wyrzuca na margines życia społecznego 
człowieka naznaczonego chorobą w poko-
naniu i zrozumieniu błędu filozofii tego na-
stawionego na materializm i przyjemności 
społeczeństwa.

Rzeczywiście, gdy obserwowaliśmy ostat-

nie dnia życia Ojca Świętego Jana Pawła II 
mogliśmy zauważyć jak bardzo łączył się 
z cierpiącym Chrystusem, jak bardzo silna 
wiara pomagała mu znosić trud cierpienia, 
a potem odejść do domu Ojca. Nie dziwi 
nas, zatem dzisiaj fakt wielkiej nadziei, 
jaką nieustannie, także jeszcze za jego ży-
cia chorzy ludzie pokładali właśnie w Jego 
Osobie.

Nauczanie i posługa pasterska w Koście-
le Wielkiego Papieża Jana Pawła II nazna-
czona była troską o ludzi słabych, nieule-
czalnie chorych, bezsilnych, opuszczonych. 
To ich wielo-
krotnie oddawał 
w opiekę Matki 
Najświętszej, 
a co jeszcze 
ważniejsze pro-
sił ich wszyst-
kich, aby swo-
je cierpienie 
i przeciwności 
ofiarowywali 
w intencjach 
K o ś c i o ł a , 
by jak mówił 
nie marnowa-
ło się ludzkie 
cierpienie.

Jesteśmy 
Mu wdzięcz-
ni za obro-
nę godności 
cz łow ieka 
od poczęcia 
do natural-
nej śmier-
ci. Za naj-
piękniejsze 
r e ko l e k-
cje, jakie 
wyg łos i ł 
ś w i a t u 
przyjmu-

jąc krzyż utrudzenia i choroby. Za przykład 
zawierzenia woli Bożej, a nade wszystko 
za zwrócenie uwagi świata na ludzi chorych 
i opuszczonych, samotnych, dotkniętych 
chorobą i utrudzeniem oraz za ukazanie 
wielkiej roli bólu fizycznego i duchowego 
w realizowaniu Bożego powołania do świę-
tości.

Zachęcajmy ludzi chorych, tych, których 
znamy i kochamy, aby teraz, gdy Kościół 
daje nam błogosławionego Jana Pawła II 
nie bali prosić się go o pomoc i zawierzać 
siebie i losów Kościoła, aby nie marnowało 
się cierpienie!

ojciec chorych  
i cierpiących…

Ks. Krystian Sammler
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Powołanie do świętości, jako pełni ży-
cia chrześcijańskiego było zawsze pie-
lęgnowane przez Kościół, który pomny 
na wskazania Jezusa Chrystusa, ukazy-
wał ją, jako cel, do którego mają dążyć 
wszyscy wierni. Świętość Kościoła objawia 
się w świętości jego członków. Wyrażo-
na w życiu synów i córek Kościoła, staje 
się znakiem działającego Boga, znakiem 
wyjątkowo wymownym i czytelnym dla 
współczesnego człowieka. Jan Paweł II 
dostrzegł szczególną wartość tego potęż-
nego znaku, jakim jest fenomen świętości 
chrześcijańskiej we współczesnym świecie. 
W książce „Przekroczyć próg nadziei” pi-
sze:, „Ale, w czym tkwi prawdziwa siła Ko-
ścioła. Oczywiście siłą Kościoła na Wscho-
dzie i Zachodzie poprzez wszystkie epoki 
są i pozostaną zawsze święci, to znaczy 
ci, którzy uczynili prawdę Chrystusa swo-
ją własną prawdą, którzy poszli tą drogą, 
którą jest On sam, którzy żyli życiem, 
jakie z Niego płynie w Duchu Świętym. 
A tych świętych Kościołowi wciąż nie brak 
na Wschodzie i na Zachodzie”. Dlatego 
więc jedną z idei przewodnich pontyfikatu 
Jana Pawła II była ewangelizacja poprzez 
świętych i błogosławionych. 

W ciągu długiego pontyfikatu Jan Paweł 
II dał Kościołowi i chrześcijanom podczas 
51 ceremonii kanonizacyjnych 482 świę-
tych i w 147 ceremoniach beatyfikacyjnych 
1338 błogosławionych. Są to towarzysze 
naszego szczęścia i naszej niedoli. Kobiety 
i mężczyźni, którzy zapisali nowe strony 
w swoim własnym życiu i w życiu tak wielu 
osób na świecie. To jest właśnie powód, 
dla którego Papież uznał ich za świętych. 
O znaczeniu, jakie Ojciec Święty przywią-
zywał do tych spraw, świadczą nie tylko te 
liczby, ale także podjęte przez niego nowe 
regulacje prawne dotyczące beatyfikacji 
i kanonizacji. Konstytucja apostolska „Di-
vinus perfectionis Magister” z 25 stycznia 
1983 r. i towarzyszące jej normy wykonaw-

cze z 7 lutego tegoż roku znacznie upro-
ściły procedurę prowadzenia procesów ka-
nonizacyjnych. Jednym z najważniejszych 
aspektów tych ułatwień było zmniejszenie, 
z trzech do jednego, liczby cudów wyma-
ganych do uznania danej osoby za świętą. 
W odniesieniu do męczenników wymóg ten 
w ogóle nie istnieje, trzeba natomiast udo-
wodnić fakt męczeństwa za wiarę. Nowe 
regulacje określają także wymagany czas 
– minimum 5 lat – od śmierci danej oso-
by do podjęcia procesu beatyfikacyjnego. 
Jan Paweł II starał się podkreślić znacze-
nie męczeństwa w dzisiejszym Kościele. 
Papież przypomniał w liście „Tertio millen-
nio adveniente” z 1994 r., że „w XX wieku 
wrócili męczennicy”. 

Od czasów rewolucji francuskiej aż 
do naszych czasów jesteśmy świadkami 
prześladowań za wiarę. Tylko w ubiegłym 
stuleciu pod panowaniem komunistów 
i nazistów w Europie i Azji zginęło za wia-
rę, co najmniej kilkadziesiąt milionów lu-
dzi. Ojciec Święty nazywał ich świadkami 
wiary XX wieku.

Zdecydowana większość wyniesionych 
na ołtarze przez Jana Pawła II to wła-
śnie męczennicy. Są wśród nich duchow-
ni i świeccy, mężczyźni i kobiety, starsi 
i młodsi, ludzie różnych narodów.

Przeważają męczennicy wojny domowej 
w Hiszpanii z lat 1931–39. Ich liczbę ocenia 
się na ponad 6,8 tys. duchownych. Papież 
wyniósł na ołtarze ponad 440 z nich. Naj-
większa grupa – 233 kapłanów zamęczo-
nych w Walencji i okolicach została beaty-
fikowana 11 marca 2001. Jest to niewąt-
pliwy „rekord” pod względem liczby osób 
jednorazowo wyniesionych na ołtarze.

Ojciec Święty beatyfikował także m.in. 
kilkadziesiąt ofiar prześladowań Kościoła 
w Meksyku w XX w. i męczenników II woj-
ny światowej w Polsce i kilku innych kra-
jach. Pojawili się także nowi błogosławieni 
spośród ofiar terroru komunistycznego 

po II wojnie światowej. Swoich błogosła-
wionych z tego okresu mają już m.in. Sło-
wacja, Węgry, Chorwacja a nawet prawo-
sławna Bułgaria.

Dzięki Janowi Pawłowi II pierwszych 
świętych otrzymały: Kongo-Kinszasa, Le-
soto, Madagaskar i Sudan w Afryce, Taj-
landia w Azji, Papua Nowa Gwinea w Oce-
anii, Wenezuela w Ameryce Łacińskiej 
oraz Słowenia i wspomniana wcześniej 
Bułgaria. Na przestrzeni prawie 27 lat 
pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił świętymi 9 
Polek i Polaków, a 155 wyniósł do chwały 
ołtarzy, jako błogosławionych. Dla porów-
nania trzeba przypomnieć, że od 1594 r. 
do 16 X 1978 r. zostało ogłoszonych świę-
tymi tylko 4 Polaków: Jacek Odrowąż (zm. 
w 1257r.), kanonizowany 17 IV 1594 r., 
Stanisław Kostka (1550-1568), beatyfi-
kowany w 1605 r. i kanonizowany 31 XII 
1726 r., Jan z Kęt (1390-1473), którego 
kult «od niepamiętnych czasów» został 
potwierdzony 28 III 1676 r., kanonizo-
wany 16 VII 1767 r., oraz Andrzej Bobola 
(1591-1657), beatyfikowany 30 X 1853 r. 
i kanonizowany 17 IV 1938 r. Podobnie, 
w okresie od 1588 r. (utworzenie Kongre-
gacji Obrzędów) do 1978 r. papieże ogłosi-
li błogosławionymi 63 Polek i Polaków.

Polacy beatyfikowani i kanonizowani 
przez Jana Pawła II to szczególny dar dla 
Polski, którego nie da się jeszcze obecnie 
w pełni ocenić i który ukazuje w kontekście 
Kościoła powszechnego bogactwo Kościoła 
w Polsce. Równocześnie są oni skarbnicą 
licznych przesłań. 

Polscy święci ogłoszeni przez Jana Pawła 
II

1. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941) 
– beatyfikowany 17 X 1971 r. w Rzymie 
i tamże kanonizowany 10 X 1982 r.

2. Albert Chmielowski (1845-1916) 
– beatyfikowany 22 VI 1983 r. w Krakowie 
i kanonizowany 12 XI 1989 r. w Rzymie

3. Rafał Kalinowski (1835-1907) – be-

Jest wśród niCH
Tomasz Szcześniak



atyfikowany 22 VI 1983 r. w Krakowie i ka-
nonizowany 17 XI 1991 r. w Rzymie

4. Jadwiga, Królowa Polski (1374-1399) 
– zezwolenie na kult 31 V 1979 r., kanoni-
zowana 8 VI 1997 r. w Krakowie

5. Jan z Dukli (1414-1484) – potwier-
dzenie kultu «od niepamiętnych czasów» 
21 I 1733 r., kanonizowany 10 VI 1997 r. 
w Krośnie

6. Kinga (1224-1292) – potwierdze-
nie kultu «od niepamiętnych czasów» 11 
VI 1690 r., kanonizowana 16 VI 1999 r. 
w Starym Sączu

7. Faustyna Kowalska (1905-1938) 
– beatyfikowana 18 IV 1993 r. w Rzymie 
i tam kanonizowana 30 IV 2000 r.

8. Józef Pelczar (1842-1924) – beatyfi-
kowany 2 VI 1991 r. w Rzeszowie i kanoni-
zowany 18 V 2003 r. w Rzymie

9. Urszula Ledóchowska (1865-1939) 
– beatyfikowana 20 VI 1983 r. w Poznaniu 
i kanonizowana 18 V 2003 r. w Rzymie

Oprócz wymienionych wyżej Polek 
i Polaków, ogłoszonych świętymi przez 
Jana Pawła II, należy wspomnieć jeszcze 
o dwóch innych postaciach. Jedną z nich 
jest św. Melchior Grodziecki (1584-1619) 
– beatyfikowany 14 I 1905 r. w Rzymie 
i kanonizowany w Koszycach na Słowa-
cji 2 VII 1995 r. razem z Markiem Kriżem 
(Chorwatem) i Stefanem Pongraczem (Wę-
grem). Druga postać to św. Jan Sarkan-
der (1576-1620), święty dwóch narodów: 
Czech i Polski – beatyfikowany w Rzymie 
6 V 1860 r. i kanonizowany 21 V 1995 r. 
w Ołomuńcu w Republice Czeskiej.

Polscy błogosławieni. wyniesieni 
do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II

1. Karolina Kózka (1898-1914) – beaty-
fikowana 10 VI 1987 r. w Tarnowie

2. Michał Kozal (1893-1943) – beatyfi-
kowany 14 VI 1987 r. w Warszawie

3. Honorat Koźmiński (1829-1916) – 
beatyfikowany 6 X 1988 r. w Rzymie

4. Franciszka Siedliska (1842-1902) 
– beatyfikowana 23 IV 1989 r. w Rzymie

5. Bolesława Lament (1862-1946) – be-
atyfikowana 5 VI 1991 r. w Białymstoku

6. Rafał Chyliński (1694-1741) – beaty-
fikowany 9 VI 1991 r. w Warszawie

7. Aniela Salawa (1881-1922) – beatyfi-
kowana 13 VIII 1991 r. w Krakowie

8. Maria Angela Truszkowska (1825-
1899) – beatyfikowana 18 IV 1993 r. 
w Rzymie

9. Stanisław Kazimierczyk (1433-1489) 
– potwierdzenie kultu «od niepamiętnych 
czasów» 18 IV 1993 r. w Rzymie

10. Joanna Kolumba Gabriel (1858-
1926) – beatyfikowana 16 V 1993 r. 
w Rzymie

11. Maria Marcelina Darowska (1827-
1911) – beatyfikowana 6 X 1996 r. w Rzy-
mie

12. Wincenty Lewoniuk (1849-1874) 
i 12 towarzyszy, męczennicy podlascy 
– beatyfikowani 6 X 1996 r. w Rzymie

13. Bernardyna Jabłońska (1878-1940) 
– beatyfikowana 6 VI 1997 r. w Zakopa-
nem

14. Maria Karłowska (1865-1935) – be-
atyfikowana 6 VI 1997 r. w Zakopanem

15.Wincenty Frelichowski (1913-1945) 
– beatyfikowany 7 VI 1999 r. w Toruniu

16. Antoni Julian Nowowiejski (1858-
1941) i 107 towarzyszy, męczennicy okre-
su II wojny światowej – beatyfikowani 13 
VI 1999 r. w Warszawie

17.Edmund Bojanowski (1814-1871) 
– beatyfikowany 13 VI 1999 r. 
w Warszawie

18. Regina Protmann 
(1552-1613) – beatyfi-
kowana 13 VI 1999 r. 
w Warszawie

19. Maria Stella Mardo-
sewicz (1888-1943) i 10 
towarzyszek, męczennice 
z Nowogródka – beatyfiko-
wane 5 III 2000 r. w Rzymie

20. Zygmunt Gorazdowski 
(1845-1920) – beatyfikowa-
ny 26 VI 2001r. we Lwowie 
(Ukraina)

21. Józef Bilczewski 
(1860-1923) – be-
atyfikowany 26 VI 
2001 r. we Lwowie 
(Ukraina)

22. Zygmunt 
Szczęsny Feliński 
(1822-1895) – be-
atyfikowany 18 
VIII 2002 r. w Kra-
kowie

23. Jan Balic-
ki (1869-1948) 
– beatyfikowa-
ny 18 VIII 2002 r. 
w Krakowie

24. Jan Beyzym 
(1850-1912) – be-
atyfikowany 18 
VIII 2002 r. w Kra-
kowie

25. Sancja 
Janina Szym-
k o w i a k 
( 1 9 1 0 -
1942) – 
beatyfi-
kowa-

na 18 VIII 2002 r. w Krakowie
26. Książę August Czartoryski (1858-

1893) - beatyfikowany w Rzymie 
25.04.2004r. 

Ci błogosławieni i święci to wielkie dzie-
dzictwo wartości a równocześnie moc-
ne wezwanie. Ich przesłania, niezależnie 
od epoki, w której żyli, są wciąż aktual-
ne. Odnoszą się one do wszystkich lu-
dzi, do całego Kościoła, ale szczególnie 
są ważne i aktualne dla Europy i Słowian, 
a przede wszystkim dla narodu polskiego. 
Codzienne życie Polek i Polaków – zarówno 
w wymiarze indywidualnym, jak i publicz-
nym – powinno być wyrazem wdzięczności 
za dar kanonizowanych i beatyfikowanych 
przez Jana Pawła II.

Na podstawie L’Osservatore Romano, 
wydanie polskie Nr 9/2003 opraco-

wał
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Podczas wizyty w Wadowicach w czerw-
cu 1999 roku Jan Paweł II z sentymentem 
wspominał:

„W tym mieście, w Wadowicach, wszystko 
się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się 
zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, 
i kapłaństwo się zaczęło”.

Będąc jeszcze dzieckiem-mały Lolek dekla-
mował wiersze, a także zaczął pisać własne. 
Po za tym interesowała Go scena. Pierwsze 
przedstawienie, w jakim zagrał mocno zapi-
sało się w Jego pamięci. W czasie tej samej 
pielgrzymki wspominał po 64 latach:

 „Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, gra-
liśmy „Antygonę” Sofoklesa.

Antygona-Halina, Ismena-Kazia, mój 
Boże. A ja grałem Hajmona.

O, ukochana siostro ma Ismeno, czy ty wi-
dzisz, że z klęsk Edypowych żadnej na świe-
cie los nam nie oszczędza?

Pamiętam do dziś…”
Później były „Śluby panieńskie” Fredry, 

w których Karol zagrał tak przekonująco, 
że przypuszczano, iż w swej partnerce, Ha-
linie Królikiewiczównie, naprawdę jest za-
kochany.Można powiedzieć, że On umiłował 
sztukę, przez którą trafił do Boga.

Z czasem szkolne przedstawienia zamie-
nił na wieczory poetyckie w trakcie studiów 
polonistycznych na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Później przyszedł czas na teatr „poważ-
ny”.W 1941 roku do Krakowa przyjechał Jego 
przyjaciel-Mieczysław Kotlarczyk podobnie 
jak Karol Wojtyła zafascynowany teatrem. 
Na ul. Tynieckiej 10 w mieszkaniu przyszłego 
Papieża powstał Teatr Żywego Słowa. Jego 
próby i przedstawienia odbywały się w ścisłej 
konspiracji.Aby podnieść na duchu zniewo-
lony naród czerpano teksty z największych 
polskich wieszczów: Słowackiego, Norwida 
i Wyspiańskiego.Premiera rapsodów „Króla 
–Ducha” Juliusza Słowackiego odbyła się 1 
listopada 1941 roku i odtąd Teatr zmienił na-
zwę na Teatr Rapsodyczny.

W 1942 roku wstępując do konspiracyj-
nego seminarium duchownego wystąpił 

jeszcze w kilku powtórkowych przedstawie-
niach. Poprosił przyjaciela, by nie obsadzał 
Go już w nowych rolach.Scena straciła wiel-
kiego aktora, by świat zyskał wielkiego pa-
pieża. Przechodząc przez warsztat, jakim był 
teatr Jan Paweł II pozbył się tremy i mógł 
swobodnie przemawiać, przymierzać róż-
nego rodzaju rekwizyty np. meksykańskie 
kapelusze, czy wieńce kwiatów podarowane 
przez Papuasów.Po zaskakującym dla całego 
świata konklawe w 1978 roku wszyscy chcieli 
się dowiedzieć nie tylko skąd pochodzi nowy 
papież, ale przede wszystkim, jaki jest.

Rzadko, kto wiedział wtedy i wie dzisiaj, 
że pod pseudonimem Andrzej Jawień, Stani-
sław Andrzej Gruda, Piotr Jasień i pod kryp-
tonimowym A.J.- znajdują się utwory napisa-
ne przez Karola Wojtyłę.

„Papież-poeta?” mówiono z niedowierza-
niem.Trzeba przypomnieć, że Karol Wojtyła 
pisywał wiersze już, jako licealista wadowic-
kiego gimnazjum, a w 1939 roku zdecydował 
się nawet na publiczny debiut literacki.

Z grupą przyjaciół wystąpił w Sali Błękitnej 
Domu Katolickiego w Krakowie, przedstawia-
jąc teksty, które 
później sam 
uznał za juwe-
nalia, czyli nie-
dojrzałe utwory 
młodzieńcze.

M ó w i ą c 
o naszym Pa-
pieżu można 
nawet zaryzy-
kować twierdze-
nie, że poetyc-
kie spojrzenie 
na świat stanowi 
podłoże wszyst-
kiego, co Jan 
Paweł II, jako 
Głowa Kościoła 
wypowiedział.
Kolejne zdumie-
nie wywołuje 

fakt, jaka jest poezja Ojca Świętego.
To nie są wiersze gotowe do wpisywa-

nia do pamiętnika, ale trudne, filozoficzne 
utwory. Można w nich odnaleźć myśli wiel-
kich filozofów i echa wielkiej poezji roman-
tycznej w polskim wydaniu.Do tego reflek-
sja religijna, czasem bliska wręcz modlitwie.
To nie są wiersze, które można zadeklamo-
wać przy byle okazji, ani nawet takie, które 
da się przeczytać w wolnej chwili.

Ta poezja wymaga nie tylko najwyższego 
skupienia, ale także solidnego przygotowa-
nia kulturalnego, filozoficznego i religijne-
go.

Ten BOŻY AKTOR I POETA odegrał bardzo 
ważną rolę we współczesnym świecie.

Jego talent aktorski, poezja pociąga i spra-
wia, że człowiek nieśmiało próbuje Go na-
śladować.Czasem nieudolnie, ale przyzna-
ję, że daje to możliwość fascynacji sztuką 
nieobcą naszemu Błogosławionemu Ojcu 
Świętemu. 

Warto spróbować – zachęcam. Może 
i w Tobie drzemie nieodkryty dotąd talent, 
nad którym warto popracować?

Iwona Tomaszewska

Boży aktor i poeta
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Wymagam od siebie, nawet, gdy inni nie wymagają. 

Nie zagłuszam sumienia. 

Walczę o własną słuszną sprawę. 

Dbam o moją Ojczyznę i o moje życie. 

Buduję cywilizację miłości. 

Tworzę kulturę i jestem przez nią tworzony. 

Nie jestem niewolnikiem rzeczy ani namiętności. 

Szukam pomocy u rodziców. 

Wiem, że wiedza otwiera horyzonty. 

Nie lękam się głosić Ewangelii. 

10 Papieskich drogowskazów
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W dniach od 18-20 marca br. grupa młodzieży z parafii NSJ i Kolegiaty, a także klasa 
Ic z Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. wyjechała na spotkanie rekolekcyjne 
nad jezioro Lednickie. Młodzież wraz z opiekunami: ks. Krystianem Sammlerem, ks. 
Marcinem Ćmilem oraz p. Marią Jankowiak wzięła udział w warsztatach rekolekcyj-
nych przygotowanych przez studentów działających w Duszpasterstwie Akademickim 
Ojców Dominikanów w Poznaniu. W czasie rekolekcji wysłuchała szeregu konferencji, 
spotkała się z o. Janem Górą, który poproszony przez ks. Krystiana wystosował spe-
cjalne zaproszenie dla młodzieży średzkiej prosząc o przybycie 4 czerwca nad Lednicę. 
Ponadto uczestnicy zwiedzili muzeum Jana Pawła II oraz odnowili swoje przyrzeczenia 
chrzcielne. Modlili sie w czasie Mszy świętych i adoracji.

P A R A F I A  P W .  N A J Ś W I Ę T S Z E g O 
S E R C A  J E Z U S A : 

Dnia 2 kwietnia 2011 roku w 6 rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła 
II młodzież parafii NSJ wraz z chórem Gimnazjum nr 1 przygotowała słuchowisko mu-
zyczno-multimedialne przywołujące postać Papieża Polaka.

SPECJALnE ZAPRoSZEniE nA LEDniCkiE SPoTkAniE 
DLA mŁoDZiEŻY śREDZkiEJ oD o.JAnA GÓRY



  25 marca młodzież z Gimnazjum 
nr 2 pod opieką katechetki Iwony 
Tomaszewskiej przygotowała i pięknie 
zaprezentowała misterium Drogi 
Krzyżowej.

  26 marca dzieci z klas drugich 
przystąpiły do swojej 1-szej Spowiedzi 
św.

 Po nabożeństwie pokutnym dzieci 
spotkały się na uczcie przygotowanej 
przez rodziców.

  26 marca odbył się Dekanalny 
Turniej Piłki Halowej. Nasi ministranci 
zajęli I miejsce w kategorii Szkoła 
Podstawowa oraz II miejsce w kategorii 
Gimnazjum+Open.

  2 kwietnia odbył się ostatni Apel 
Papieski przed beatyfikacją  Jana Pawła 
II. 

Obejrzeliśmy film przypominający 
ostatnie dni życia i pogrzeb Jana Pawła 
II, a także modliliśmy się śpiewem.

 6 marca na Mszy św. o 10.30, ks. Wikariusz P. Konieczny poświęcił figurę św. 
Antoniego Padewskiego. Figura jest umieszczona przy wejściu do kościoła na prawym 
filarze.

 10 marca odbyła się w Poznaniu Droga Krzyżowa z Fary na Plac A. Mickiewicza, 
podczas której niesiony był krzyż trzymany przez Jana Pawła II w Wielki Piątek 2005 
roku. W nabożeństwie tym uczestniczyła młodzież naszej Parafii pod opieką ks. 
Wikariusza P. Koniecznego.

 12 marca Nasi lektorzy zajęli 5 miejsce w turnieju organizowanym przez jedną 
z poznańskich parafii MBB w kategorii OPEN. W turnieju brało udział 16 drużyn, 
a nasi ministranci byli blisko zrobienia sensacji tym bardziej, że w ich składzie roiło 
się od gimnazjalistów. 

Za 5 miejsce lektorzy otrzymali drobne upominki, w tym piłkę halową.

  13 marca podczas Mszy Św. o 10.30 ks. Proboszcz 
Jacek Stępczak poświęcił obraz U. Ledóchowskiej, 
patronki Archidiecezji Poznańskiej. Obraz umieszczono 
po prawej stronie kościoła.

 17 i 18 marca przeżywaliśmy duchowe przygotowanie 
do Odpustu św. Józefa. Msze św. prowadził ks. Leonard 
Poloch. 

 19 marca odbył się Odpust Parafialny ku czci 
św. Józefa. Suma odpustowa była odprawiona na wieczornej Mszy. św. w sobotę 
i celebrował ją ks. Leonard Poloch. Potem odbyła się uroczysta procesja wokół 
kościoła.

Bogusława Deiksler

A Co u JÓZEFA?

P A R A F I A  P W .  Ś W .  J Ó Z E F A 
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26.02. Aleks Michał Szmania
26.02. Wiktor Sikora
26.02. Gabriela Gronek
06.03. Filip Lammel
06.03. Nikodem Jankowski
12.03. Ewa Ratajczak
12.03. Hanna Bielejewska
20.03. Danuta Maria Wożniak

20.03. Filip Majchrzak
20.03. Alan Krzysztof Frąckowiak
18.03. Wiktoria Karwik
20.03. Weronika Rusin
26.03. Kacper Łukowiak
26.03. Filip Żychar
02.04. Oskar Owczarzak
03.04. Anna Maria Walczak

03.04. Tomasz Goździak
03.04. Igor Filip Sawinski
03.04. Julia Ciołek
03.04. Aleksandra Budasz
09.04. Cezary Antoni Nawrocki
09.04. Julia Kawecka
09.04. Jakub Fludra

26.02. Grzegorz Staszak i Monika Zoran

Biuro parafialne będzie czynne w następujących godzinach:

-  poniedziałek od godz. 9.00 do 12.00
-  wtorek od godz. 9.00 do 12.00
-  środa od godz. 15.00 do 18.00

-   w czwartek nieczynne
-  piątek od godz. 16.00 do 18.00
-  sobota od godz. 9.00 do 12.00

Telefon  61 285 36 31

w  K s i ę g a c h  z a p i s a n o

25.02. Władysław Jan Bystrzycki
04.03. Florian Pawłowski
04.03. Sylwester Kubiak
05.03. Edmund Niemczal
07.03. Władysław Kuliński
10.03. Janina Misiurna
12.03. Emilia Haupa
12.03. Zenon Skotarczak
14.03. Jerzy Michalski
16.03. Ksawera Zaręba
17.03. Tadeusz Kirszke

21.03. Ludwik Płoszczyca
22.03. Marian Szafran
25.03. Krystyna Maria Borysiak
31.03. Piotr Dubiński
07.04. Franciszka Księżuk
07.04. Marianna Dropek
12.04. Zdzisław Franciszek Konieczny

o d e s z l i  d o  p a n a

    n o w i  p a r a f i a n i e

nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych na długie lata wspólnego życia.

p r z y s i ę g a l i  s o b i e  p r z e d  b o g i e M

maluchom życzymy, aby zdrowo rosły, a ich Rodzicom-gratulujemy!

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

 Adam Sobczyński – 128 szt.
Marta Czwojdrak – 105 szt.
Martika Knasiak – 103 szt.
Bartek Cieślarczyk – 45 szt.

Bartosz Bzowy – 44 szt.

Maciej Stawiak – 39 szt.
Krzysztof Parus – 38 szt.

28 szt. zebrali - Emilia Proc, Bartek Andrys i Łukasz Grynia
Wojciech Filipiak – 26 szt.
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W odpowiedzi na Apel Ojca Jana Góry dotyczący zbierania kluczy na tegoroczną Lednicę – młodzież Gimnazjum nr 2 zebrała 1021 sztuk.
Wśród osób, które najaktywniej zbierały znaleźli się:

Serdeczne dzięki za zaangażowanie wyżej wymienionym i wszystkim, którzy włączyli się do Akcji Klucz.
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Apostoł narodów
Dokument wydawany przez papieża
Encyklika Jana Pawła z 1990 r.
Marka samochodu
Z podanych liter ułóż wyraz  
(t, s, r, k, ę)
Nocny motyl
Okres władzy papieżą
Franciszkański krzyż
„…. i czyn” – jedna z książek Jana 
Pawła II
Inaczej dowcip
Encyklika Jana Pawła II z 1998 r.
„… naszego Boga”
Jeden z autorów ksiąg Starego  
Testamentu 
Miejsce urodzenia Karola Wojtyły
Znaczenie terminu ecclesia
Nazwisko jednego z naszych 
wikariuszy 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

KREMÓWKI PAPIESKIE

 Pamiętacie uśmiech Jana Pawła II, kiedy wspominał kremówki ?
Wystarczy kupić składniki, w odpowiedni sposób z nimi postąpić i… pojawi się także uśmiech na naszej twarzy i twarzach naszych 
bliźnich, z którymi te kremówki będziemy konsumować … 

Potrzebne składniki:
40 dag mąki
1 kostka masła 
15 dag cukru
15 żółtek
1 jajko
cukier waniliowy
1 l mleka

Opis przygotowania:
Na kremówki najlepsze jest ciasto francuskie, które wykonujemy z następujących składników: 30 dag mąki, 30 dag masła, 1 całego 
jajka, 1 łyżki octu i 2 łyżek wody. Z powyższych produktów zarobić ciasto, jak na pierogi. Po wyrobieniu odstawić je pod przykry-
ciem na 1 godzinę. Następnie ciasto rozwałkować z lekko rozsmarowanym masłem, podsypując niewielką ilością mąki. Ciasto złożyć 
w kwadraty i ponownie je rozwałkować, do całkowitego wyrobienia, potem ciasto podzielić na dwie polowy i upiec w temperaturze 
180 stopni. Masę do ciasta wykonujemy z 15 żółtek, 15 dag cukru, 1 l mleka, 1 kostki masła, 1 szklanki mąki i 0,5 torebki cukru 
waniliowego. Żółtka do masy utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym, dodać szklankę mleka i dobrze wymieszać. Dodać szklankę 
mąki nadal mieszając całość. Pozostałe mleko zagotować, a następnie wlać do niego wymieszane żółtka z mąką. Masę mieszając 
gotować przez 3 minuty na wolnym ogniu. Po ugotowaniu ostudzić, dodać lekko rozgrzane masło i utrzeć z nim całą masę. Gotową 
masę nakładać na jedną z połówek wcześniej upieczonego ciasta francuskiego, którego drugą połową nakrywamy masę. Kremówki 
posypać cukrem pudrem i podawać lekko zmrożone.

Smacznego
Przepis w Internecie znalazła i z pewnością wypróbuje Iwona Tomaszewska

K r z y ż ó w K a  d l a  d o r o s ł y c h

opracowała Katarzyna Banaszak
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Kącik Dziecięcy

Opracowała: Katarzyna Barczak

Rozwiązanie krzyżówki należy wrzucić do 
naszej skrzynki -umieszczonej pod dzwonnicą 
lub przesłać drogą  mailową na adres 
wswietlekolegiaty@wp.pl
Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy 
nagrodę na Mszy Świętej dla dzieci o 
godz.11.30 w niedzielę 12.06.2011r.

Hasło z  numeru marcowego brzmiało: 
SPOWIEDŹ ŚWIETA
Nagrodę-książkę o Janie Pawle II i książeczkę  
z Rachunkiem Sumienia otrzymała:  
JULIA KACZMAREK

Gratulujemy!

Słynne ciastko, które jadł Papież
Obecny miesiąc
Edmund i Olga dla Papieża
Był nim Judasz Iskariota
Przezwisko Papieża
Miejsce,gdzie się urodził Jan Paweł 
II
Wielki..
Jeden z ewangelistów
Polskie góry
1„Każdy … chodzi uśmiechnięty..”
Miasto, w którym znajduje się ob-
raz Miłosierdzia.
Jedno z nabożeństw do Matki Bo-
żej.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.



Fotoreportaż z wizyty Karola Wojtyły w Środzie Wielkopolskiej 
w dniu 30 czerwca 1968 roku

przygotował Wojciech Smolarkiewicz



EMILII MOJEJ MATCE 

 

Nad Twoją białą mogiłą 

Białe kwitną życia kwiaty- 

- o, ileż lat to już było 

bez Ciebie - duchu skrzydlaty- 

 

Nad Twoją białą mogiłą 

Od lat tylu już zamkniętą, 

spokój krąży z dziwną siłą, 

z siłą, jak śmierć niepojętą. 

 

Nad Twoją białą mogiłą, 

Cisza jasna promienieje, 

Jakby w górę coś wznosiło, 

Jakby krzepiło nadzieję. 

 

Nad Twoją białą mogiłą 

Klęknąłem ze swoim smutkiem- 

o, jak to dawno już było 

jak się dziś zdaje maluńkiem. 

 

Nad Twoją białą mogiłą 

O Matko zgasłe kochanie 

Me usta szeptały bezsiłą: 

-Daj wieczne odpoczywanie 

„Magnificat” 
 

Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana Twego, 
Ojca Wielkiej Poezji - tak bardzo dobrego.

On młodość moją rytmem cudnym obwarował, 
On pieśń mą na dębowym kowadle ukował.

Rozebrzmij, duszo moja, chwałę Pana twego, 
Sprawcy Wiedzy anielskiej - Sprawcy łaskawego.

Oto spełniam po brzegi winogradu kielich 
Przy uczcie Twej niebiańskiej - rozmodlony sługa - 
Wdzięcznością, żeś mi młodość dziwnie rozanielił, 

Żeś z lipowego pniaka kształt jędrny wystrugał.
Tyś jest najcudowniejszy, wszechmogący Świątkarz - 

- pełno jest brzóz na drodze mojej, pełno dębów - 
Otom jest niwa wiśnia, podsłoneczna grządka, 

Otom jest młodociana grań tatrzańskich zrębów.
Błogosławię Twój posiew Wschodem i Zachodem - 

Obsiewaj, Gospodarzu, niwę Twą sowicie, 
Łanem niech będzie żytnim, smreczynowym grodem 

Młodość rozkolebana tęsknotą i życiem. 

 
Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała.A, że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu, 

w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie, 
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa 

i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.Więc w takiej ciszy ukryty ja - ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. 


