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 Jan Paweł II — Karol 
Wojtyła to człowiek, którego 
biografia wygląda jak gotowy 
scenariusz do filmu o trudnej 
historii XX wieku — i faktycz-
nie stała się przedmiotem kilku 
filmów (m.in. fabularnych w 
reżyserii Krzysztofa Zanussiego 
i Giacomo Battiato oraz animo-
wanego "Karol, który został 
papieżem"). Urodzony w 1920 
r. w Wadowicach, w wieku 9 lat 
traci matkę, trzy lata później  - 
starszego brata, w wieku 21 lat 
- ojca. Jego wadowickie lata 
nauki to także czas przyjaźni, 
które przetrwały do końca ży-
cia. Kolejny okres - krakowski, 
zostaje brutalnie przerwany 
przez II wojnę światową. Karol, 

student polonistyki, zafascynowany teatrem, zmuszony jest do ciężkiej pracy w 
kamieniołomach, później w zakładach chemicznych. Jednak właśnie ten trudny 
czas jest okresem niezwykłego dojrzewania duchowego, które prowadzi do 
wstąpienia do konspiracyjnego seminarium duchownego, uwieńczonego przyję-
ciem święceń kapłańskich 1 listopada 1946 r. Po święceniach następują studia 
filozoficzne w Rzymie, praca duszpasterska w Niegowici, następnie w par. św. 
Floriana w Krakowie. To również czas bardzo ważnych doświadczeń duszpa-
sterskich: bliskich relacji ze studentami, wspólnych spływów kajakowych i wę-
drówek, podczas których ks. Karol, zwany „wujkiem” nie przestaje nigdy być 
kapłanem. W czasie jednego z takich kajakowych spływów Wojtyła dowiaduje 
się o nominacji biskupiej. Ma wówczas dopiero 38 lat! W tym samym czasie 
zostaje wykładowcą KUL. W ciągu następnych dwudziestu lat aktywnie uczest-
niczy w pracach Soboru Watykańskiego II, zostaje ordynariuszem krakowskim, 
w 1967 r. - kardynałem, a w 1978 r. zostaje wybrany na papieża, przyjmując 
imię Jana Pawła II.Jako papież Jan Paweł II pozostaje wierny swojej, wypraco-
waniej przez lata duchowości: jest to całkowitego zawierzenia Maryi - stąd pa-
pieska dewiza „Totus Tuus”, duchowość głębokiej modlitwy - bardzo często 
prowadzącej do zatopienia się w kontemplacji, o czym poświadczają domowni-
cy papieża, m.in. jego sekretarz, abp Mieczysław Mokrzycki. To głębokie życie 
modlitwy nie prowadziło jednak do jakiegoś wycofania się,  /c.d.s. 3/ 

 Paweł II człowiek, duszpasterz, papież …. 
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wręcz przeciwnie - stało się źródłem, z którego Papież czerpał niewyczerpa-
ne siły do duszpasterstwa, nauczania i niezliczonych spotkań. Ci, którzy 
mieli szczęście bezpośrednio z nim się spotkać, poświadczają, że zawsze 
słuchał z uwagą, był zorientowany w problemach ludzi, z którymi się stykał 
i potrafił znaleźć dla nich czas pośród licznych papieskich obowiązków.  
 Najbardziej widocznym aspektem działalności Jana Pawła II było 
jego nauczanie. Całość dzieł, zebrana przez Wydawnictwo M, zajmuje 16 
grubych tomów. Najważniejsze przesłanie zawarte jest w 14 encyklikach, 
14 adhortacjach, ponad 40 listach apostolskich oraz kilkuset orędziach 
(m.in. na Światowe Dni Młodzieży, Światowy Dzień Pokoju, Światowy 
Dzień Chorych, Wielki Post oraz świątecznych Urbi et Orbi). Jednak te, 
można powiedzieć „programowe”, dokumenty, nie wyczerpują bogactwa 
myśli Jana Pawła II. W uszach Polaków ciągle brzmią słowa wypowiedzia-
ne do nas podczas kolejnych pielgrzymek do Polski, a zwłaszcza te słynne 
słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi ... tej ziemi”, które 
wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w 1979 r. w sposób proroczy poruszy-
ły lawinę przemian, prowadzących do wyzwolenia Polski spod jarzma ko-
munizmu. 
 Wśród głównych tematów nauczania i troski duszpasterskiej Jana 
Pawła II były z pewnością: orędzie o Bogu wyrażone już w dwóch pierw-
szych encyklikach Redemptor Hominis i Dives in Misericordia, obrona ży-
cia, wartości rodziny i godności człowieka, której wyrazem były m.in. ad-
hortacja Familiaris Consortio i encyklika Evangelium Vitae. Godność czło-
wieka, obrona jego podmiotowości w obliczu totalitaryzmów i uprzedmiota-
wiającej cywilizacji materialistycznej, czy po prostu obrona biednych i wy-
kluczonych społecznie była także tematem ważnych encyklik społecznych - 
Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis i Centesimus annus. Jan Paweł II 
jeszcze jako kardynał, odwiedzając USA, zwracał uwagę na przełomowy 
charakter przemian społecznych i duchowych, zachodzących w drugiej po-
łowie XX wieku. Już od początku posługi papieskiej pisał o „nowym ad-
wencie trzeciego tysiąclecia” (Dives in misericordia, 4) i zabiegał o to, aby 
człowiek w tym dramatycznym czasie przemian szukał odpowiedzi, zwraca-
jąc się ku Chrystusowi. W tym kontekście należy rozumieć jego liczne ini-
cjatywy duszpasterskie, m.in. Światowe Dni Młodzieży, 104 podróże apo-
stolskie, nie mające precedensu pod względem liczby i odległości, niezli-
czone beatyfikacje i kanonizacje (również wielokrotnie przekraczające sta-
tystyki poprzednich papieży) program nowej ewangelizacji, działalność 
ekumeniczna czy Wielki Jubileusz roku 2000. 
 Aby lepiej zgłębić duchowość i przesłanie Papieża Jana Pawła II, za-
chęcamy do zapoznania się z jego nauczaniem.  
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Niestrudzony Pielgrzym 

 
 

 Kiedy płocczanie i 
mieszkańcy Mazowsza 
żegnali Jana Pawła II 6 
kwietnia 2005 r., biskup 
Roman Marcinkowski w 
homilii powiedział: 
„Jan Paweł II pielgrzy-
mował do każdego ludz-
kiego serca, był ojcem 
wymagającym, ale wyba-
czającym. Mówią, że je-
den człowiek nic nie zna-
czy, a On był jeden, 
wstrząsnął światem i 
ludzkimi sercami”. 
 Nigdy żaden pa-
pież nie pielgrzymował 
tyle, ile Jan Paweł II. W 
czasie swojego przeszło 
26 – letniego pontyfikatu 
odbył 104 podróże. Prze-
był podczas nich 1,7 mln 
kilometrów, odwiedził 
130 krajów na różnych 
kontynentach i ponad 900 
miejscowości. Poza Wa-
tykanem papież spędził 
ponad dwa lata. Był zawsze blisko ludzi i ich problemów. Ludzie czuli Jego cha-
ryzmę i od dawna traktowali jak świętego. Porównywali papieża do proroka, któ-
ry mówi, jak zmienić swoje życie. Popularność wykorzystywał do misji ewangeli-
zacyjnej. Nie chciał przesłaniać Chrystusa, którego głosił. Przypomniał, że do 
nieba człowiek podąża ścieżką wydeptaną przez Jezusa Chrystusa. Nie może to 
być droga na oślep, jakakolwiek, bo wówczas łatwo zagubić się na drogach życia 
pozbawionych precyzyjnych pojęć i celów. 
 Do Polski papież przyjeżdżał dziewięciokrotnie. Jego pielgrzymki były 
często wydarzeniami przełomowymi. Wizyta w Polsce w 1979 r. stała się impul-
sem do powstania Solidarności. Jako pierwszy papież w historii odwiedził Wielką 
Brytanię. W 2000 r. wizytował Izrael, co było ogromnym krokiem w dialogu 
chrześcijańsko – żydowskim, zgodnie z duchem głoszonego ekumenizmu. W Tur-
cji spotkał się z patriarchą Cerkwi Prawosławnej.  
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Nasze pielgrzymowanie w życiu doczesnym 

 Pielgrzymowanie jest nie-
zwykle potrzebne człowiekowi w 
życiu na ziemi. Wielki, niemiecki 
poeta Goethe napisał kiedyś: 
„Europa zrodziła się z pielgrzymo-
wania”. Od wczesnych wieków 
średnich bardzo istotne znaczenie 
dla duchowości, kultury i cywili-
zacji europejskiej miała idea pere-
grinatio pro Christo amore – wę-
drówki z miłości dla Chrystusa. 
 Ludzie różnych stanów wy-
ruszali z Ewangelią w drogę, na 
pielgrzymie szlaki, zaszczepiając 
jednocześnie młodej Europie głę-
boką kulturę chrześcijańskiego 
życia. 
 W pielgrzymowaniu było i 
jest obecne zawsze pragnienie 
mentalnego przemodelowania życia z konsumpcyjnego na kierunek ducho-
wy, wewnętrzny, bardziej Boży. 
 Pielgrzymowanie jest ze swej natury wędrówką, ukierunkowaną ku 
wnętrzu, ku tym najgłębiej ukrytym w nas obszarom jestestwa, w których 
odkrywamy nici łączące nas ze Stwórcą. Często zdarza się, że nici te są nad-
szarpnięte lub zupełnie zerwane. Pielgrzymowanie pozwala je na nowo na-
prawić, umocnić czy odkryć. 
 Co roku na pielgrzymie szlaki wyruszają setki tysięcy ludzi. Idą w 
skwarze albo w słocie, niosąc głęboko  w sercu skryte intencje. Podążają do 
sanktuariów maryjnych, miejsc objawień, naznaczonych szczególnym kultem 
cudownych obrazów, figur lub relikwii świętych. Pragną z ufnością powie-
rzyć swój los i wszystkie życiowe sprawy Matce Chrystusa, Bogu i świętym. 
Jest w tych wędrówkach jakiś spontaniczny znak, że w życiu można postępo-
wać inaczej niż wymaga tego świat. Dziś dostrzegamy, jak bardzo Europa, 
również nasza Ojczyzna, potrzebują świeżego ducha ewangelicznej odnowy  
i głębokiego powrotu do źródeł. 

 Św. Jan Paweł II pisał: 

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, 

Musisz iść do góry, pod prąd. 

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj” 
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Pielgrzym świata 
 Po pielgrzymkach wielu despotycznych rządzących ustępowało, np. Pi-
nochet w Chile, Duvalier na Haiti, Marcos na Filipinach. Niestety, nie udało się 
papieżowi pojechać do Rosji, choć wielokrotnie podkreślał chęć wizyty w tym 
kraju. 
 Znany pisarz Ryszard Kapuściński dostrzegł, że Jan Paweł II „doskonale 
rozumiał, że świat, w którym żyjemy i będziemy żyli, jest światem wielości. 
Wszelkie odgradzanie się, poczucie wyższości czy wyłączności jest zgubne  
i trzeba się go wyrzekać”. 
 Do Jana Pawła II lgnęły tłumy. Dla wielu pozostawał jedynym człowie-
kiem, przed którym mogli się wyżalić, był dla nich ostatnią nadzieją. Przytulał 
cierpiących, trędowatych, odrzuconych przez otoczenie. Apelował do wiernych: 
„(…) z całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła (…), aby sprawa 
człowieka nie była nigdy odłączona od miłości Boga (…) Niech w jej blasku 
ocala swoje człowieczeństwo”. 
 Więź, którą Ojciec Święty za życia nawiązywał z ludźmi, nadal trwa. I 
przetrwa pod warunkiem, że nie uczynimy z Papieża świętej figury, a będziemy 
żyć zgodnie z Jego przesłaniami. 

Częstotliwość odwiedzanych krajów przez papieża podczas jego potyfikatu 
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Pielgrzymki do Ojczyzny 
 Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez Jana Pawła II. W czasie 
przeszło 26-letniego pontyfikatu papież odwiedził ojczyznę dziewięć razy. Pod-
czas pierwszej pielgrzymki do Polski w dniach 2-10 czerwca 1979 r. papież od-
wiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, 
Kraków i były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. Wizyta miała duże 
znaczenie nie tylko dla wolności Kościoła w Polsce, lecz także pośrednio przy-
czyniła się do odzyskania przez Polskę pełnych swobód demokratycznych. Zda-
niem wielu analityków to, co papież mówił podczas tej wizyty, przyczyniło się do 
powstania w następnym roku "Solidarności".  
 W homilii wygłoszonej w czasie mszy św. przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie papież wezwał rodaków do szczególnej odpowiedzialności 
za losy kraju i ojczyzny. /c.d.s. 8/ 

Przybywam do Ojczyzny 
Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, był pocału-
nek tej ziemi: ojczystej ziemi. Idąc za wzorem Pawła VI, czynię tak na począt-
ku każdej wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla 
synów i córek ziemi, do której przybywam. 
Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest 
to jakby pocałunek złożony na rękach matki - albowiem Ojczyzna jest naszą 
matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłasz-
cza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i 
wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej  
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Wypowiedział wówczas słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi obli-
cze ziemi! Tej ziemi!". Zostały one odebrane jako wezwanie do prze-

mian ustrojowych i odbudowy wolności w naszym kraju.  

Druga pielgrzymka do Polski  
 Kolejną, drugą podróż do ojczyzny, papież Jan Paweł II odbył półtora 
roku po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 16-23 czerwca 1983 r. Od-
wiedził wówczas Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowi-
ce, Wrocław i Kraków. Była to trudna pielgrzymka ze względu na złą sytu-
ację społeczno-polityczną w Polsce. W Belwederze Jan Paweł II i prymas 
Polski Józef Glemp spotkali się z przedstawicielami najwyższych władz pań-
stwowych - I sekretarzem KC PZPR gen. Wojciechem Jaruzelskim i przewod-
niczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim. Papież wyraził wówczas 
troskę o los Polski, a w szczególności o zaspokojenie wolnościowych aspira-
cji narodu polskiego. Podczas krótkiego odpoczynku w Dolinie Chochołow-
skiej Ojciec Święty spotkał się z Lechem Wałęsą.  
 Trzeci raz papież przebywał w Polsce od 8 do 14 czerwca 1987 r.. Wi-
zyta była związana z II Krajowym Kongresem Eucharystycznym. Jan Paweł 
II odwiedził wówczas Warszawę, Lublin, b. hitlerowski obóz zagłady w Maj-
danku, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Westerplatte, Częstochowę i 
Łódź.   
 Na Zaspie w Gdańsku Ojciec Święty odprawił mszę św. w intencji lu-
dzi pracy. Wygłosił homilię, w której uwagę skupił na wzajemnej relacji mię-
dzy człowiekiem a pracą. Podczas pobytu w Gdańsku Jan Paweł II prywatnie 
spotkał się z Lechem Wałęsą. W Częstochowie, podczas Apelu Jasnogórskie-
go, prosił Matkę Jasnogórską "o zwycięską nadzieję dla swoich rodaków". W 
warszawskim kościele Św. Krzyża podczas spotkania z przedstawicielami 
środowisk twórczych papież apelował o "wytrwałość". Podczas tej wizyty 
papież po raz pierwszy spotkał się z przedstawicielami Związku Religijnego 
Wyznania Mojżeszowego w Polsce.  

Czwarta podróż Jana Pawła II do Polski  
 Podczas czwartej podróży Jana Pawła II do Polski w dniach 1-9 czerw-
ca 1991 r. papież odwiedził Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, 
Radom, Łomżę, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę. W Warszawie Jan 
Paweł II spotkał się z najwyższymi władzami RP, a także z grupą parlamenta-
rzystów - inicjatorów projektu prawnej ochrony dziecka poczętego. Odbyło 
się również - poza programem wizyty - spotkanie z gen. Wojciechem Jaruzel-
skim. Podczas tej pielgrzymki papież nauczał przede wszystkim o Dekalogu. I 
tak np. w homilii wygłoszonej w Kielcach Ojciec Święty ostro potępił abor-
cję, jeszcze mocniej zaakcentował ten problem w czasie mszy św. na war-
szawskiej Agrykoli. /c.d.s. 9/ 
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 W Lubaczowie, w homilii opartej na III przykazaniu, Jan Paweł II mówił o sto-
sunkach Państwo-Kościół i o moralnych aspektach reformy gospodarczej. W Ra-
domiu Ojciec Święty złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym robotniczy 
protest w 1976 roku. W Płocku odwiedził zakład karny i spotkał się z więźnia-
mi. "Bóg nikogo nie przekreśla, nawet tych, którzy chwilowo pobłądzili, i 
każdemu daje szansę poprawy i powrotu na właściwą drogę" - mówił do 
nich.  

Piąta podróż Jana Pawła II do 
Polski  
Kolejna podróż Ojca Świętego od-
była się w dniach 13-15 sierpnia 
1991 roku i obejmowała Kraków, 
Wadowice oraz Częstochowę. Jan 
Paweł II wziął udział w uroczysto-
ściach zakończenia VI Światowego 
Dnia Młodzieży. "Młodzież jest na-
dzieją świata i nadzieją Kościoła" - 
mówił Jan Paweł II w homilii skie-
rowanej do młodzieży. W mszy św. 
na Wzgórzu Jasnogórskim uczestni-
czyli prezydent Lech Wałęsa i pre-
mier Jan Krzysztof Bielecki. Po raz 

szósty, z jednodniową wizytą w Polsce, Jan Paweł II przebywał 22 maja 1995 r. 
Wizyta miała charakter bardziej prywatny. Odbyła się z okazji kanonizacji błogo-
sławionego Jana Sarkandra w Ołomuńcu (Czechy). Ojciec Święty pragnął odwie-
dzić miejsce urodzenia świętego - Skoczów. Papież spotkał się wówczas z prezy-
dentem Lechem Wałęsą i premierem Józefem Oleksym, a także z mieszkańcami 
Bielska-Białej i Żywca. W homilii wygłoszonej podczas mszy św. na skoczow-
skim wzgórzu "Kaplicówka" papież wezwał rodaków do mądrego i wytrwałego 
rozwiązywania problemów społecznych i politycznych. Jednak - jak podkreślał - 
podstawowym problemem jest zawsze sprawa ładu moralnego - „Polska woła 
dziś o ludzi sumienia" - mówił Ojciec Święty. Podczas spotkania z mieszkańcami 
Żywca Ojciec Święty krytycznie mówił o dyskryminacji ludzi wierzących. 
"Niepokój muszą budzić dzisiaj dające się zauważyć w mojej ojczyźnie tendencje 
zmierzające do programowej laicyzacji społeczeństwa, ataków na Kościół oraz 
ośmieszania wartości chrześcijańskich, które były u podstaw tysiącletnich dzie-
jów narodu" - mówił Jan Paweł II.  
 Po raz siódmy papież przebywał w Polsce od 31 maja do 10 czerwca 
1997 r. z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocła-
wiu. Odwiedził wówczas Gniezno, Kraków, Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Po-
znań, Kalisz, Częstochowę, Zakopane, Ludźmierz, Duklę i Krosno. /c.d.s. 10/ 



 

 
W sposób stanowczy i zdecydowany wystąpił w obronie życia ludzkiego, 
od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. "Naród, który zabija wła-

sne dzieci, staje się narodem bez przyszłości" - mówił papież w Kaliszu do 
zgromadzonych tłumnie pielgrzymów.  

Najdłuższa ze wszystkich podróży Jana Pawła Ii do Polski  
 Ósma pielgrzymka 5-17 czerwca 1999 r. była najdłuższa ze wszystkich 
podróży Jana Pawła II do Polski. W czasie 13-dniowego pobytu odwiedził 22 
miasta i trzy wsie: Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, 
Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawę, Radzymin, Sandomierz, Zamość, 
Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Gliwice, Stary Sącz, Wadowice i Częstochowę 
oraz wioski w Puszczy Augustowskiej: Leszczewo, Studzieniczną i Gorczycę. 
W homilii wygłoszonej na sopockim hipodromie papież nawiązał do słów, które 
wypowiedział 12 lat wcześniej na gdańskiej Zaspie: "Nie ma wolności bez 
"Solidarności"; tym razem dodał, że "nie ma solidarności bez miłości". Do naj-
ważniejszych wydarzeń pielgrzymki należało spotkanie Ojca Świętego w parla-
mencie - pierwsze w historii papiestwa. /c.d.s. 12/ 
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 Papież św. Jan Paweł II 
nauczał nas, stawiał nam wysokie 
wymagania, wskazywał drogę do 
świętości. - Każdy może być 
świętym – wezwanie to uczynił 
jednym z głównych zadań swoje-
go pontyfikatu. Często wołał: 
„Nie bójcie się być świętymi”. 
Beatyfikując i kanonizując blisko 
2000 osób, najwięcej ze wszyst-
kich papieży, przybliżył nam 
świętość. Pokazał, że święci są 
podobni do nas, tylko trochę lepsi, 
bo potrafią bardziej kochać Boga i 

bliźniego. Pozostawił nam testament duchowy, który będzie wskazówką i punk-
tem odniesienia dla wielu pokoleń. Zalecał, abyśmy w swoich działaniach kiero-
wali się sumieniem i wrażliwością na potrzeby bliźnich. Uczył, abyśmy nie pod-
dawali się trudnościom dnia codziennego i stawiali w swoim życiu ambitne cele. 
Zachęcał do życzliwego dialogu, a nie drogi konfrontacji, kłótni, obrażania i po-
niżania drugiego człowieka. 

 Najważniejsze słowa Ojca Św. skierowane do nas: 

 - Zachowajcie dziedzictwo, któremu na imię „Polska”. 

 - Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. 

 - Nie „dezerterować” przed trudnościami. 

 - Niech nikomu w Ojczyźnie nie braknie chleba. 

 - Nigdy Polak przeciwko Polakowi. 

 - Polska woła o ludzi sumienia. 

 - Polityka – służbą dobru wspólnemu. 

 - Wszystkim potrzeba „wyobraźni miłosierdzia”. 

 - Nie można budować przyszłości na ludzkiej biedzie. 
 - Przebaczenie przerywa spiralę nienawiści i zemsty, kruszy kajdany zła 
    krępujące serca.  

 - Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.  
 Papież św. Jan Paweł II to nasz ukochany nauczyciel, który swoim życiem 
i wskazówkami pokazał, że Niebo jest na wyciągnięcie ręki. „Na dnie swojej nę-
dzy Polska dostała Króla, i to takiego, o jakim śniła, z piastowskiego szczepu, 
sędziego pod jabłoniami ,nieuwikłanego w skrzeczącą rzeczywistość polityki” – 
napisał noblista, poeta Czesław Miłosz. 

„ Ojcze Święty, pamiętamy, dziękujemy ….” 



 

 

Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem 
żyje człowiek" (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokaja-
nie doczesnych - materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest czło-
wiekiem... „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które 
pochodzi z ust Bożych". Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba 
„nie ustawać w modlitwie!"(...) 
I o to proszę, proszę, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmier-
ci. Amen. 

Gazetkę przygotował zespół redakcyjny. Wyrażam ogromną wdzięczność wszyst-
kim, którzy przygotowali Dzień Papieski w naszej parafii. Bóg zapłać!!!! 

Pożegnalne słowa skierowane do Rodaków…. 

12 
Ks. proboszcz  

Papież przestrzegał wówczas przed nadużywaniem władzy i korupcją, która 
"jest zagrożeniem dla demokracji". Po 20 latach powtórzył słowa o "odnowie 
oblicza ziemi". Tym razem dodał: „Jakże dziś nie dziękować Bogu w Trójcy 
jedynemu za to wszystko, co na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat odczytuje-
my jako Jego odpowiedź na tamto wołanie". W siedzibie prezydenta Ojciec 
Święty rozmawiał w cztery oczy z Aleksandrem Kwaśniewskim. Ta podróż 
papieska zaowocowała licznymi wyniesieniami na ołtarze. Ojciec Święty doko-
nał w Warszawie beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego (założyciela Zgroma-
dzenia Sióstr Bogarodzicy Dziewicy) i Reginy Protmann (założycielki zakonu 
Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy) oraz 108 męczenników z czasów 
II wojny światowej. 
Spotkanie z mieszkańcami rodzinnego miasta  
 Do historii przejdzie spotkanie papieża na wadowickim rynku, jego barw-
ne wspomnienia z dzieciństwa i młodości, zabawny i wzruszający dialog z tłu-
mem mieszkańców rodzinnego miasta. Niepokój wzbudziła jednodniowa niedy-
spozycja papieża, spowodowana - jak informowano - grypą i gorączką. Jan Pa-
weł II pozostał w rezydencji, a mszy świętej w Krakowie i nabożeństwu w Gli-
wicach przewodniczyli inni hierarchowie.  
Dziewiąta pielgrzymka Jana Pawła II odbyła się w dniach 16-19 sierpnia  
2002 r. Ojciec Święty odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską z okazji 400
-lecia konsekracji Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Głównym jej celem była 
konsekracja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. - 
Chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu - po-
wiedział papież. "Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej 
miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, do-
tarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało serca nadzieją. Niech to 
przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na 
cały świat" - apelował Jan Paweł II.  


