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WSPOMNIENIA O PAPIEŻU

Dziś ciąg dalszych wspomnień o najwspanialszym Polaku, o Karolu Wojtyle - Janie Pawle II.

Jako pasterz diecezji starał się ogarniać swą posługą wszystkich potrzebujących. Wizytował
parafie, odwiedzał klasztory. W 1965 r. otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny
Kowalskiej. Utrzymywał dobry i ścisły kontakt z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze
środowiskiem naukowym i artystycznym. Był obok Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego
najważniejszą postacią Episkopatu Polski.

W nocy z 28 na 29 września 1978 roku po zaledwie 33 dniach pontyfikatu zmarł papież Jan
Paweł I. 14 października rozpoczęło się więc drugie już w tym roku konklawe - zebranie
kardynałów, mające wyłonić nowego papieża. 16 października 1978 roku około godziny 17.15 w
siódmym głosowaniu metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem.
Przyjął imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża - HA
BEMUS PAPAM!

Jan Paweł II udzielił pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" - "Miastu i Światu". 22
października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu, a
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następnego dnia pierwsza audiencja dla 4000 Polaków zgromadzonych w auli Pawła VI. Msza
św. inaugurująca pontyfikat była transmitowana przez radio i telewizję na wszystkie kontynenty.
Dla Polaków, w kraju rządzonym przez komunistów, była to pierwsza transmisja Mszy św. od
czasów przedwojennych. 12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazylikę
św. Jana na Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem Rzymu.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem
Rzymu, niebędącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego
wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80-tych i 90-tych XX
w. Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła.
Najdłużej - 32 lata - sprawował swój urząd Pius IX (nie licząc pontyfikatu Piotra - pierwszego
następcy Jezusa).

Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co
odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między
Ziemią a Księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których
odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898
przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do
wszystkich parafii, zabrakło niewiele.

Święty Jan Paweł II, papież-apostoł Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków),
ogłosił 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 478 świętych. Napisał 14 encyklik, 14
adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie. Powyższe dane statystyczne nie oddają
jednak nawet skrawka ogromnego dziedzictwa nauczania i pontyfikatu pierwszego w dziejach
Kościoła Papieża-Polaka.
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Święty Jan Paweł II w ostatnim okresie swego życia Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na
postępującą chorobę Parkinsona. Kiedy medycyna nie mogła już pomóc, uszanowano wolę
papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas Mszy św. sprawowanej przy jego łożu, którą
Jan Paweł II koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu
sakramentu namaszczenia. 2 kwietnia 2005 r. o godz. 7.30 papież zaczął tracić przytomność.

O godz. 21.37 osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II. Jan
Paweł II odszedł do domu Ojca po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę
miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, które sam ustanowił.

Trumna z ciałem św. Jana Pawła II, Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek, 8 kwietnia 2005
r. Uczestniczyło w nim na placu św. Piotra i w całym Rzymie ok. 300 tys. wiernych oraz 200
prezydentów i premierów, a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni
islamscy i żydowscy. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z
najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie
bł. Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 r.

13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od konieczności zachowania
pięcioletniego okresu od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. 2
kwietnia 2007 r. miało miejsce oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego
w Bazylice św. Jana na Lateranie w obecności wikariusza generalnego Rzymu, kardynała
Camillo Ruiniego.
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Święty Jan Paweł II 14 stycznia 2011 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie i
wyznaczył na dzień 1 maja 2011 r. beatyfikację papieża Jana Pawła II. Dokonał jej osobiście
podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie, którą koncelebrowało kilka
tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata. Liczba wiernych uczestniczących
w nabożeństwie jest szacowana na 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. Warto
wspomnieć, że Benedykt XVI uczynił wyjątek, osobiście przewodnicząc beatyfikacji swojego
Poprzednika - jako zwyczajną praktykę Benedykt XVI przyjął, że beatyfikacjom przewodniczy
jego delegat, a on sam dokonuje jedynie kanonizacji.

Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października,
przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka.

Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża-Polaka w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27
kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym
ze swoich poprzedników, Janem XXIII.

Wasz Przyjaciel
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