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Kanonizacja Jana Pawła II
i Jana XXIII. Wielkie
święto Polski i Kościoła
Przemysław Maksym

27 kwietnia w Watykanie papież Franciszek oficjalnie ogłosi Jana XIII i Jana
Pawła II świętymi Kościoła katolickiego. Szacuje się, że w uroczystościach
weźmie udział ponad milion ludzi z całego świata, w tym od 350 do ok. 400
tys. Polaków. Jak fizycznie i duchowo
przygotować się do tego wydarzenia?
Msza święta kanonizacyjna, której będzie
przewodniczył Franciszek, rozpocznie się
o godz. 10. W ten dzień Kościół obchodzi
też święto Bożego Miłosierdzia.
- Symbolika jest bardzo jasna i wyraźna.
Jan Paweł II umarł w wigilię tego święta. To
dzięki jego zabiegom możemy je w ogóle
przeżywać. Wydaje mi się, że wyznaczając kanonizację na pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, papież Franciszek chciał przypomnieć, że szerzenie prawdy o Miłosierdziu Bożym i podkreślenie jego znaczenia
dla współczesnego człowieka jest chyba
najważniejszym punktem działalności
papieża Polaka – mówi ks. Szymon Szajko CRL, który na kanonizację Jana Pawła
II wybiera się z pielgrzymami z Warszawy.
Stolica Apostolska nie przygotowuje żadnych wejściówek czy biletów. Na placu
świętego Piotra, via della Conziliazione
i sąsiednich ulicach zmieści się około 250
tys. pielgrzymów. Mszę będzie koncelebrować z papieżem około tysiąc kapłanów. 700 księży udzieli komunii św. na
placu św. Piotra, a setki diakonów wzdłuż
via della Conziliazione. Po mszy wierni

będą mogli pomodlić się przy grobach
obu świętych papieży w Bazylice św. Piotra. Po raz pierwszy w historii telewizji watykańskiej transmisja z kanonizacji będzie
dostępna także w trójwymiarze. Dla tych,
którzy nie będą mogli z bliska zobaczyć
ołtarza, zostaną wystawione telebimy.
Burmistrz Rzymu podał, że na uroczystość
przyjedzie 100 światowych przywódców.
Polskę będzie reprezentował prezydent
Bronisław Komorowski z małżonką.
Nie potwierdzono jeszcze informacji
o uczestnictwie papieża seniora Benedykta XVI, który został zaproszony na mszę
świętą. W uroczystości wezmą udział dwie
kobiety, które Kościół uznał za cudownie
uzdrowione przez Jana Pawła II (siostra
Marie Simon-Pierre Normand z Francji
i Floribeth Mora Diaz z Kostaryki). Jeśli
chodzi o Jana XIII, Franciszek stwierdził, że
uczynienie przez niego cudu nie jest warunkiem kanonizacji. W czasie mszy wystawiona będzie wystawiona relikwia krwi
Jana Pawła II, nie wiadomo jeszcze, z czego będzie składał się relikwiarz Jana XXIII.
Najwięcej pielgrzymów z Polski wybierze
się w grupach zorganizowanych. O czym
powinni pamiętać wybierający się do
Rzymu? - Bardzo ważne są sprawy organizacyjne - przekonuje Grzegorz Koziarski,
prezes Polskiej Izby Pielgrzymkowej i właściciel biura podróży „Droga”. Na pewno
nie można zapomnieć o paszporcie lub
dowodzie. Trzeba też pamiętać o podstawowych lekach, czapce chroniącej przed

słońcem czy suchym prowiancie i niegazowanych napojach. Warto wziąć także radio, ponieważ msza będzie tłumaczona na
różne języki, w tym polski, a tłumaczenia
będę transmitowane. Można skorzystać
z funkcji radia w odtwarzaczu MP3 bądź
w telefonie komórkowym. - To ważne,
żeby cała grupa po uroczystościach spotkała się w wyznaczonym miejscu. Trzeba
wymienić między sobą numery telefonów
i być w kontakcie z pilotem. Na miejscu
są wolontariusze, którzy będą rozdawać
wodę, w czasie beatyfikacji rozdawali nawet owoce. Bez problemu można korzystać z toalet, np. w alei prowadzącej do
Watykanu – mówi. Na pytanie, czy uda się
bez większych problemów wejść na plac
św. Piotra, zaznacza, że nie da się tego
przewidzieć. –Trzy lata temu nam się to
udało, ale trzeba mieć troszkę wyobraźni,
żeby wiedzieć, że teraz może to być niemożliwe. W maju 2011 wszedłem z grupą
na sam plac, który został otwarty o 7 rano.
27 kwietnia, ze względu na liczbę ludzi,
może w ogóle nie wejdziemy w rejon Watykanu. Będzie można zgromadzić się przy
telebimach, np. przy Circo Massimo, gdzie
lepiej zobaczymy to, co się dzieje, niż nawet w środku alei – mówi prezes Polskiej
Izby Pielgrzymkowej.
W przeddzień kanonizacji Watykan organizuje dla wiernych czuwanie modlitewne
w aż 11 kościołach Rzymu. Niektóre kościoły będą otwarte nawet całą noc. Polacy będą gromadzić się m.in. w kościele św.

fot. Grzegorz Gałązka

Agnieszki na Piazza Navona czy w polskim
św. Stanisława BM. W trakcie modlitw będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. – Kanonizacja to święto świętości,
udział w nim jest wyrazem naszej wdzięczności za to, że Jan Paweł II za życia ubogacał nas swoją osobą – mówi ks. Dębecki.
–Warto wcześniej się wyspowiadać, nie
bać się zawierzyć swojego życia Chrystu-

Obchody kanonizacji Jana Pawła II w Warszawie
Zbigniew Kaliszuk

Obchody kanonizacji Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II będą miały miejsce nie tylko w Rzymie, ale praktycznie na całym świecie.
Co zrozumiałe, wydarzenie to szczególnie świętowane będzie
w Polsce. Nie inaczej będzie w Warszawie.
Warszawa była jednym z najważniejszych
miejsc dla pontyfikatu Jana Pawła II. Podczas swoich pielgrzymek do ojczyzny papież pięciokrotnie przybywał do stolicy.
To tutaj, na pl. Piłsudskiego wypowiedział
słynne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” od których
zaczęły się przemiany w Polsce. W pamięci
prawdopodobnie każdego warszawiaka
pozostały też inne słowa, w których Ojciec Święty mówił o naszym mieście: „Nie
sposób zrozumieć tego narodu, który miał

przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak
straszliwie trudną - bez Chrystusa. Nie
sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy,
stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na
walkę, w której została opuszczona przez
sprzymierzone potęgi, na walkę, w której
legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie
pamięta, że pod tymi samymi gruzami
legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim
krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim
Przedmieściu”.

Już w najbliższych dniach warszawiacy
będą mogli podziękować za pontyfikat
wielkiego rodaka. Z okazji jego kanonizacji przygotowano m.in. koncerty, czuwanie modlitewne, Event Światła oraz
wiele innych ciekawych wydarzeń. Na pl.
Piłsudskiego oraz przy Świątyni Opatrzności Bożej będzie można na specjalnie
ustawionych telebimach obejrzeć mszę
św. kanonizacyjną z Watykanu. W dniu
kanonizacji wierni będą mogli także otrzymać w parafiach Iskrę Bożego Miłosierdzia,
a wieczorem uczestniczyć w warszawskim
dziękczynieniu za pontyfikat Papieża.
Więcej o uroczystościach
przygotowanych z okazji kanonizacji
Jana Pawła II na str. 4

sowi, ale też przebaczyć wyrządzone nam
krzywdy, wejść na drogę Bożego Miłosierdzia – podkreśla duszpasterz.
W poniedziałek 28 kwietnia na placu św.
Piotra wikariusz generalny Ojca Świętego
dla Watykanu kard. Angelo Comastri odprawi mszę dziękczynną za kanonizację
dwóch papieży.

KANONOZACJA JANA PAWŁA II
PROGRAM OBCHODÓW
PL. PIŁSUDSKIEGO 25-27 KWIETNIA
25 KWIETNIA, GODZ. 20:30
„NIE LĘKAJCIE SIĘ IŚĆ POD PROĄD”
KOCERT Z UDZIAŁEM: T.LOVE. ZAKOPOWERE,
VOO VOO, RAZ DWA TRZY,
KASI KOWALSKIEJ, MELI KOTELUK, URSZULI

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

26 KWIETNIA, GODZ 19:00
„DO ŹRÓDŁA”
CZUWANIE MODLITEWNE PROWADZONE PRZEZ
ZESPÓŁ DEUS MEUS
27 KWIETNIA, GODZ. 10:00
TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ
KANONIZACJA Z RZYMU
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA

WSTĘP WOLNY
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Cuda Jana
Pawła II
Zbigniew Kaliszuk
Redaktor Naczelny
Urodziłem się i dorastałem, gdy Jan Paweł II zasiadał już na stolicy Piotrowej.
Nauczanie papieża Polaka towarzyszyło
mi więc przez całe moje życie i kształtowało moją wiarę, system wartości, postawy. Do dzisiaj postawa Ojca Świętego
– wielka miłość i szacunek w odniesieniu
do każdego człowieka, przejawiające
się także w jednoznacznym nauczaniu
moralnym i stawianiu sobie wymagań
– pozostaje dla mnie niedoścignionym
wzorem.
Odkąd pamiętam szczególnie poruszało
mnie wezwanie papieża do tego, aby być
świadkiem miłości w odchodzącym od
wartości świecie. „Świat, który odziedziczyliście, to świat rozpaczliwie potrzebujący odnowionego poczucia braterstwa
i ludzkiej solidarności. Ten świat potrzebuje być dotknięty i uzdrowiony przez
piękno i przez bogactwo Bożej miłości.
Współczesny świat potrzebuje świadków
tej miłości. Potrzebuje on, abyście byli
solą ziemi i światłem świata.” Te słowa
Jana Pawła II stały się dla mnie mottem
życiowym i inspirowały mnie do działal-

ności w Akademickim Stowarzyszeniu
Katolickim Soli Deo podczas studiów,
a później do pisania książek promujących chrześcijańskie wartości czy redagowania tej gazety. Jan Paweł II był jedną
z tych osób, które nauczyły mnie, że tego,
w co wierzę, nie mogę zachowywać tylko
dla siebie.
Długo nie doceniałem roli, jaką Jan Paweł
II odgrywał w moim życiu. Jego obecność na stolicy Piotrowej była bowiem
dla mnie czymś całkowicie naturalnym
i oczywistym. Dopiero gdy go zabrakło,
uświadomiłem sobie, jak dużo mu zawdzięczam.
Po śmierci papieża miałem okazję wziąć
udział w jego pogrzebie i beatyfikacji
w Rzymie. W czasie pogrzebu, mimo że
towarzyszył mi ogromny smutek, że żegnamy tak wielką i bliską mi osobę, to
czułem olbrzymi pokój i radość w sercu
i wręcz namacalną Bożą obecność, jak
chyba w żadnym innym momencie w życiu. Także w czasie beatyfikacji Jana Pawła II czułem niemalże fizyczną obecność
Ducha Świętego.

Jan Paweł II
zastąpił mi ojca
Z Krzysztofem Krawczykiem, wielokrotnie nagradzanym piosenkarzem, autorem albumów
poświęconych pamięci Jana Pawła II, rozmawia
Anna Chodyka
Anna Chodyka: Jan Paweł II zdaje się
odgrywać wyjątkową rolę w Pana życiu i twórczości. Poświęcił mu Pan trzy
płyty: „Abba Ojcze” oraz dwie wersje
albumu „Ojcu Świętemu śpiewajmy”,
dedykował inne, wielokrotnie wspominał Pan o nim podczas licznych
wywiadów. Kim dla Pana był i jest Jan
Paweł II?
Krzysztof Krawczyk: Jan Paweł II rzeczywiście jest mi wyjątkowo bliski. Mogę
wręcz powiedzieć, że poniekąd zastąpił
mi on ojca, którego straciłem w wieku
szesnastu lat. Kiedy wsłuchiwałem się
w słowa papieża, często miałem wrażenie, że jak troskliwy ojciec pochyla się on
z miłością bezpośrednio nade mną i kieruje do mnie swoje uwagi. Wiele z tych
uwag skłaniało mnie później do poważnych refleksji.
Ciągle uczę się od papieża, jak naśladować Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II jest

bowiem dla mnie najlepszym przykładem tego, co znaczy być Jego uczniem.
Miał Pan szczęście kilkakrotnie spotkać się z papieżem Polakiem. Jak wyglądały te spotkania? Czy któreś z nich
było dla Pana szczególnie ważne?
Wszystkie trzy spotkania twarzą w twarz,
na kolanach przed papieżem, były dla
mnie bardzo ważne. Pierwszy raz możliwość krótkiej rozmowy z Janem Pawłem II miałem w 1997 r. podczas jego
pielgrzymki do Polski. Stało się to dzięki
biskupowi Janowi Chrapkowi. Kiedy papież skończył kilkugodzinne spotkanie
w Częstochowie i w podniosłym nastroju opuszczał mury Jasnej Góry, biskup
Chrapek nie zważając na ochroniarzy,
niemal siła wepchnął mnie przed oblicze papieża. Chciałem podarować mu
wtedy swoje płyty z pieśniami maryjnymi dedykowanymi specjalnie dla niego.

Każdy z nas słyszał na pewno o spektakularnych cudach, do których doszło za
wstawiennictwem Jana Pawła II. Ale dla
mnie cudem jest już każda taka historia
jak moja. Wiem, że na całym świecie są
ich miliony. Bardzo wiele osób pod wpływem Jana Pawła II odmieniało swoje
życie, dokonywało niezwykłych czynów.
Najbardziej niezwykłe jednak jest dla
mnie to, o czym się raczej nie mówi – ilu
z nas pod jego wpływem choć na chwilę
zapragnęło bardziej kochać, dostrzegać
potrzeby innych ludzi w swojej codzienności… Według mnie to jest najlepszy
dowód świętości Jana Pawła II i największy z jego cudów.
Na kanonizację Jana Pawła II ponownie wybieram się do Rzymu. Pragnę mu
z serca podziękować za jego niezwykłe
świadectwo miłości i wiary. Ogromnie
się cieszę, że już za kilka dni będę mógł
wykrzyczeć: „Święty Janie Pawle II, módl
się za nami!”.
Poprzez ten papieski numer „Niecodziennika” pragniemy choć w niewielki sposób
pomóc także Wam, drodzy Czytelnicy,
w przeżyciu tego niezwykłego wydarzenia, jakim będzie kanonizacja Jana Pawła
II. Znajdziecie w nim informacje o przebiegu uroczystości kanonizacyjnych
w Rzymie i Warszawie, przeczytacie jak
wspominają Papieża znani artyści oraz
mieszkańcy Warszawy, a także będziecie
mogli zapoznać się z szeregiem bardzo
ciekawych inicjatyw upamiętniających
postać wielkiego papieża.

Z wrażenia niemalże straciłem jednak
mowę i wypaliłem: „To są płyty, a tu niżej
są kasetki dla sióstr, które podobno tak
dobrze Ojca Świętego karmią”. Pamiętam z tamtego spotkania także słowa
papieża, który parafrazując Pismo Święte mówił o nas, artystach: „Tańczcie, śpiewajcie, grajcie na bębenkach, na fletach,
na chwałę Panu”.
Drugie spotkanie miało miejsce w Rzymie, 6 lipca 2000 r. przy okazji Narodowej Pielgrzymki Milenijnej. W zasadzie
to były dwa spotkania tego samego
dnia. Zaśpiewałem wówczas na Placu
Świętego Piotra dla przybyłych tam Polaków psalm Pan mym pasterzem. Muszę się przyznać, że nigdy wcześniej tak
mi głos nie drżał ze wzruszenia jak wtedy. Gdy skończyłem, za plecami usłyszałem głos ks. Tadeusza Nowoka, który był
koordynatorem całej uroczystości: „Teraz
biegiem i do papieża na kolana!”. Akurat
w tamtym okresie miałem chore biodro
i poruszałem się przy pomocy laski. Zapomniałem jednak o bólu, odrzuciłem
laskę, podbiegłem do Ojca Świętego
i upadłem przed nim na kolana. Kątem oka widziałem zakonników, którzy
chcieli mnie powstrzymać, podobnie
jak za pierwszym razem w Częstochowie. Ale to już nie było ważne. Zacząłem
strasznie płakać, doświadczyłem takiego uczucia, jakbym odbywał spowiedź.
Cały mój żal, który tkwił we mnie z różnych powodów, ból, ale też wzruszenie
z powodu tego, co przeżywałem, skumulowały się. Wtedy biskup, który stał
za papieżem, podpowiedział mi, żebym
pocałował jego pierścień. Tak zrobiłem,
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Jestem skłonny nazwać tę książkę
encyklopedią Jana Pawła II.
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Ta oraz inne książki o Janie Pawle II znajdziesz na
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Raz w tygodniu możesz otrzymywać
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ale miałem tak zapłakane oczy, że prawie
nic nie widziałem (śmiech).
Kolejne spotkanie odbyło się tego samego dnia i tym razem było już one oficjalnie
zaplanowane. Razem z żoną Ewą i moim
menadżerem Andrzejem Kosmalą mieliśmy wręczyć papieżowi Złotą Płytę Ojcu
Świętemu Śpiewajmy. Zawczasu naradzaliśmy się, jak się zachować. Nie mogłem przecież drugi raz dać takiej plamy
i znowu się rozryczeć. Wymyśliłem więc,
iż uklękniemy, a ja powiem: „Drogi Ojcze
Święty, my niegodni klękamy przed Tobą,
by wręczyć Ci płytę!”. Podchodzimy, zaczynam swoją przygotowaną formułę,
a papież nagle podnosi rękę, lekko się
nachyla i mówi: „Ale dlaczego niegodni?”.
Wszyscy purpuraci, którzy stali za nim,
wybuchli śmiechem. Można to uznać za
krótką ewangelizację - że jesteśmy godni.
Tak szybko mnie jeszcze nikt nie nawrócił.
Zapamiętałem z tego spotkania też
uśmiech papieża, który mówił: „Kocham,
przebaczam” i wyraz jego radosnych, ale
zmęczonych oczu.
Co było według Pana najważniejsze
w pontyfikacie Jana Pawła II?
Dla mnie jako Polaka szczególnie istotne
było to, że Ojciec Święty wyciągnął nas
z okowów socjalizmu. Był wielkim orędownikiem „Solidarności”, nieustannie
wspierał nas modlitwą. Wszelkie zmiany
w Polsce zaczęły się od jego słów: „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi”.
Swoje najważniejsze przesłanie Jan Paweł
II wyraził według mnie już chwilę po tym,
jak został wybrany na papieża, gdy tylko
wyszedł na balkon papieski i zaczął swoje wystąpienie od słów: „Nie lękajcie się!”.
Te słowa są nie tylko najlepszą receptą na
życie, ale też lekarstwem na wszelkie choroby tego świata.
A czy jakiś element nauczania Jana Pawła szczególnie Pana poruszył, dotknął
osobiście?
Bardzo poruszyło mnie jego pielgrzymowanie. On niósł Chrystusa do krajów i ludzi, którzy bardzo tego potrzebowali. Jest
tyle zapomnianych, biednych, czasami
okrutnie traktowanych ludzi, a on o nich
pamiętał i starał się do nich wychodzić.
Dla mnie to było nieprawdopodobne. To
jest pewien wzór postępowania dla nas
w naszym życiu codziennym.
Wiele do myślenia dały mi także jego encykliki. Choć poruszyły wiele różnorodnych tematów, to łączyło je to, że prze-

bijała się z nich miłość i zapatrzenie się
w Chrystusa, w jego słowa.
Na 85. urodziny Jana Pawła II przygotowywał Pan nową wersję albumu „Ojcu
Świętemu śpiewajmy”. Niestety Papież
nie doczekał już tej płyty. Jak zapamiętał Pan moment śmierci papieża?
Kiedy umierał mój ojciec, a wiele lat później moja mama, czy też, gdy działy się
inne tragedie, zawsze czułem się, jakbym
miał spowolniony zapłon. Zanim do mnie
dotarło, że już nie będę mógł słuchać Jana
Pawła II, a jedynie czytać to, co napisał,
minęło trochę czasu. Nie przeczytałem
wtedy żadnej gazety, gdyż nie chciałem
pogłębiać swojego żalu, czytając artykuły
o śmierci ukochanego przeze mnie Ojca
Świętego. Wszystkie mam odłożone, ale
do dziś boje się tych wielkich artykułów
o papieżu.
Ostatnie dni życia Jana Pawła II to była
wielka lekcja dla nas wszystkich, jak można przeżywać swoje cierpienie i śmierć.
Z pewnością dla papieża to było bardzo
bolesne doświadczenie, a on mimo to
ciągle jakby trzymał Pana Boga za nogi.
Dzięki niemu teraz już wszyscy wiemy,
z jaką godnością powinien umierać chrześcijanin.
Kiedy oglądałem w telewizji uroczystość
pogrzebu Ojca Świętego zaobserwowałem w oczach ludzi w nim uczestniczących takie poczucie, że odszedł ktoś dla
nich bardzo bliski. Uświadomiłem sobie
wtedy, że odszedł ktoś bliski nie tylko
mnie i mojemu narodowi, ale też ludziom
na całym świecie. Odszedł ktoś bardzo kochany i bardzo potrzebny.
Myślę, że teraz odkrywamy wielką tajemnicę świętości papieża. Jest już książka
poświęcona cudom, które wydarzyły się
dzięki jego modlitwie i błogosławieństwu. Mimo to ciągle noszę w sobie trochę żalu po papieżu, jak po śmierci każdej
bliskiej mi osoby.
Wiele lat temu raczej trudno byłoby
przewidzieć, że będzie można z Panem
porozmawiać o Papieżu, Kościele czy
wierze. „Przez 20 lat żyłem w duchowej
ciemności. Bez Boga, bez wiary. I myślałem, że tak mi jest dobrze” – wspominał
Pan kiedyś w jednym z wywiadów. Czy
zechciałby Pan opowiedzieć o swoim
nawróceniu ?
Zacznę od historii, która mi się kiedyś
przydarzyła. Mój przyjaciel protestant powiedział mi, że się nawrócił i chciałby zostać ochrzczony. Pojechaliśmy więc razem

do Częstochowy. Na miejscu spotkałem
znajomego zakonnika. Wyjaśniam mu,
o co chodzi, a on na to mówi: „Ochrzcimy
oczywiście, ale nawracać to się musimy
my – zakonnicy i to najlepiej kilka razy
dziennie.” Moje nawrócenie to także nie
był jeden konkretny moment, tylko proces, który cały czas trwa. Mam wewnętrzne przekonanie, że wszyscy jesteśmy
jakby na wojnie i musimy stale walczyć
przeciwko podszeptom nieprzyjaciela
człowieka, ojca kłamstwa, szatana. On jest
bardzo cwany, dyskutowanie z nim nie ma
najmniejszego sensu, bo się przegrywa –
jedyną obroną jest modlitwa. I mam na
to bardzo wiele dowodów. Nawracam się
ciągle, kilka razy dziennie.
Sam proces nawrócenia rozpoczął się
od wizyty w kościele św. Jacka w Chicago. Za rękę wprowadziła mnie do niego
moja przyszła żona. Była Wielkanoc, czas
święcenia pokarmów. Ja wszedłem tam
właściwie tak z grzeczności dla tej pięknej dziewczyny. Ale ta wizyta mnie odmieniła. Do kościoła św. Jacka w Chicago
wszedłem jako niewierzący, wyszedłem
wierzący.
Kiedy wróciłem z tego kościoła, zacząłem
wołać o jakąś lekturę i moja teściowa dała
mi swoją książeczkę do nabożeństwa,
którą mam do dzisiaj. Powiedziała, że
znajdę w niej rozmyślania, napisane w zamierzchłych czasach o tym, że my żyjemy
w Bogu, a On w nas. Za pierwszym razem,
gdy to czytałem, było to dla mnie nie do
ogarnięcia, dotarło to do mnie później.
W kolejnych miesiącach do refleksji nad
wiarą skłaniali mnie moi przyjaciele i spowiednicy, którzy opowiadali mi o Bogu. To
były także wydarzenia, które mogę wytłumaczyć tylko istnieniem sił nadprzyrodzonych, istnieniem Stworzyciela, który jak
twierdzi Biblia, dokładnie wie, ile mamy
włosów na głowie.
Jakie najpiękniejsze momenty w czasie
nawrócenia Pan pamięta?
Opowiem taki prozaiczny przykład. Jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z moim nawróceniem był wypadek
samochodowy, w którym brałem udział.
Miałem po nim zwichnięty prawy staw
biodrowy, złamane kości: jarzmową
i szczękową. Po trzech miesiącach leżenia w szpitalu, kiedy byłem niemal cały
zabandażowany i jedynie od czasu do
czasu wycierany tylko gąbką, przeżyłem
wspaniały moment, gdy wreszcie siostry
uwolniły mnie z tych opatrunków i zrobiły
mi ciepłą kąpiel z pianą. Poczułem wtedy,
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▌Obszerne informacje
o życiu największej polskiej
mistyczki i świętej, kulcie Miłosierdzia Bożego, modlitwy
przez wstawiennictwo św. Faustyny oraz dodatek – Koronka
do Miłosierdzia Bożego, Litania
do Miłosierdzia Bożego i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
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▌Przypominając w żywy i przystępny sposób fakty z życia papieża, autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło, że człowiek, który w młodym
wieku stracił wszystkich swoich
najbliższych, przeżył piekło wojny,
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że się nawracam, bo tak swoimi zmysłami
wyobrażałem sobie niebo. To jest śmieszne, bo my czasami patrzymy na słońce
i to, że ono grzeje, wydaje się nam takie
oczywiste. I w ogóle tego nie doceniamy.
Tych pięknych momentów nawrócenia
jest bardzo dużo każdego dnia. Czasami
uśmiech jakiegoś człowieka w danym
momencie czy życzliwość pozwala się zastanowić i pomyśleć: „O, jak dobrze, że są
różni ludzie, nie tylko tacy, którzy gonią za
sukcesem.”
Nagrał Pan wiele płyt z muzyką religijną, czym różni się tworzenie takiej

muzyki od innych gatunków?
Gdy się nagrywa muzykę religijną niewątpliwie towarzyszy temu więcej emocji.
Nie ulega wątpliwości, że w niebie wiele
istot cieszy się z tego, że coś takiego się
robi. Jest to więc wielkie wyzwanie, by nie
zrobić tego gorzej od muzyki, którą się nagrywa na co dzień.
Muzyka religijna jest pewną formą
mówienia innym osobom o Bogu. Czy
głoszenie Ewangelii to zadanie dla
każdego?
W Piśmie Świętym nie ma nakazu, jest tylko sugestia: „Idźcie i nawracajcie wszystkie
narody.” Ludzie traktują wiarę jako sprawę
prywatną, ale tak nie jest. W Piśmie jest
napisane przecież, żebyśmy bratu czy
znajomemu, który źle postępuje, zwrócili
uwagę. Myślę, że powinniśmy się przede
wszystkim modlić za innych oraz dawać
świadectwo swoim postępowaniem. Jak
pisze św. Paweł: „Wiara bez uczynków jest
martwa.”
A co odpowiedziałby Pan dziś osobie,
która miałaby podobny stosunek do
wiary jak Pan kiedyś, na pytanie: dlaczego warto wierzyć?
Powiem trochę po wielkopolsku, trochę
po żydowsku – to się opłaca. W Biblii jest
napisane, że ani oko nie widziało, ani ucho
nie słyszało, ani serce nie potrafi człowiekowi wytłumaczyć, co dla nas Pan Bóg
przygotował w tym drugim życiu. Tak
naprawdę połowa z nas nie wierzy, że istnieje jakieś życie po śmierci. Myślimy, że
zostaniemy złożeni w grobie, będzie na
nas rosła trawka i będziemy świetnym nawozem. Tymczasem cała sprawa duchowa
odchodzi w zapomnienie. Ale warto wierzyć, bo jak jest to zapisane w książkach
autorstwa poważnych ludzi – istnieje rzeczywistość nieogarniona, najszczęśliwsza,
w której wierzę, że będę mógł paść do
nóg Chrystusa. Nie powiem już wtedy:
„My niegodni”, bo znajdę się wtedy w rzeczywistości, w której powinienem być.
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Obchody kanonizacji
Jana Pawła II w Warszawie

Jan Paweł II jakim
Go nie znacie –
w Radiu Warszawa

Warszawski program przygotowań do kanonizacji Ojca św. przedstawia
się niezwykle bogato. Będzie można wziąć udział, m.in. w koncertach,
czuwaniu modlitewnym, Evencie Światła oraz ciekawych wystawach.

Specjalnie z okazji kanonizacji, Radio
Warszawa przygotowało kilka audycji
podczas których przedstawiana jest postać polskiego Papieża takiego, jakim
znało go niewielu.
W audycji „Dlaczego święty”, która powstaje przy współpracy z Centrum Myśli
Jana Pawła II, słuchacze Radia Warszawa
od poniedziałku do piątku o 12.45 i 22.35
spotykają osoby, które mają osobistą relację z Papieżem-Polakiem. Wspominają,
jak z kolegami grał w piłkę nożną i konkurował, kto zje więcej kremówek, jak
w „Ślubach panieńskich” grał szaławiłę
Gucia i przed spektaklem malował sobie
wąsy osmalonym korkiem od butelki.
Dla mnie spotkania ze świadkami życia
Jana Pawła II stają się moimi osobistymi
spotkaniami z Papieżem – mówi Randa

Projektowi przyświeca hasło „Jeśli szukasz źródła, idź pod prąd”. Jak powiedział
kard. Kazimierz Nycz podczas kwietniowej
konferencji w Centrum Myśli Jana Pawła
II - ,,nie możemy pozostać na poziomie
wadowickich kremówek! Nie zrozumiemy
papieża, jeśli nie popatrzymy na niego
przez pryzmat tego, że był intelektualistą
i myślicielem. Papież jest nie do zrozumienia, jeśli nie popatrzymy na niego jako na
człowieka sztuki, artystę, jeśli nie popatrzymy na jego życie przez pryzmat jego
mistycyzmu.’’
Duchowe przygotowania do kanonizacji już się rozpoczęły. Zainaugurowało je
czuwanie modlitewne w dniu 9. rocznicy
śmierci Jana Pawła II - 2 kwietnia na Pl. Piłsudskiego. Od 25 kwietnia będzie można
uczestniczyć w swego rodzaju triduum
obchodów kanonizacyjnych.
W piątek 25 kwietnia, o godz. 20.30 na
pl. Piłsudskiego odbędzie się uroczysty
koncert pod kierownictwem muzycznym
Mateusza Pospieszalskiego. Jego hasłem
przewodnim będzie: „Nie lękajcie się iść
pod prąd”. Na scenie wystąpią muzycy
różnych nurtów m.in.: T.Love, Voo Voo,
Raz Dwa Trzy, Zakopower, Kasia Kowalska, Mela Koteluk i Urszula. Uczestnicy
widowiska zobaczą także niepokazywane
wcześniej materiały z pielgrzymek Jana
Pawła II. Wydarzenie swoim patronatem
objął prezydent Bronisław Komorowski.
Dzień później, w sobotę 26 kwietnia,
o godz. 19 na pl. Piłsudskiego rozpocznie
się wieczorne czuwanie „Do Źródła”. Wierni wysłuchają improwizowanego na żywo
koncertu uwielbienia, w którym wezmą
udział zespół Deus Meus, orkiestra oraz
ponad stuosobowy chór. Duchową część
spotkania poprowadzi znany duszpasterz
i rekolekcjonista o. Janusz Chwast. Tego
dnia będzie też można usłyszeć świadectwa cudów dokonanych za wstawiennictwem Jana Pawła II. Punktem kulminacyjnym czuwania będzie tzw. Event Światła.
Na czym będzie on polegał i jak zrodził się
jego pomysł? Szymon Pulcyn, szef projektu obchodów kanonizacyjnych, tłumaczy:
„Najogólniej mówiąc, chcieliśmy stworzyć
wydarzenie, które naprawdę poruszy
ludzi, które ma w sobie moc. W Evencie
Światła uczestnicy na sygnał od organizatorów zapalą otrzymane wcześniej latarki.
Powstanie w ten sposób świetlny napis
w kształcie liter i cyfry JP2, który następnie zostanie sfotografowany i sfilmowany
z lotu ptaka. Skąd pomysł? - Oczywiście

jest on inspirowany słowami Ojca Świętego. Jan Paweł II często odnosił się do
pojęcia światła i iskry rozpalającej świat
Bożą miłością. Poza tym, chcieliśmy zaproponować młodym ludziom - przepraszam,
osobom młodym duchem - coś dynamicznego, aktywizującego i jednocześnie
radosnego, co będą pamiętać przez wiele lat. A latarki, które zostaną rozdane na
placu przez harcerzy będzie można zabrać
do domu, jako symbol Bożej miłosiernej
miłości, no i jako pamiątkę uczestnictwa
w tak niezwykłym wydarzeniu. ”
Najważniejszym wydarzeniem obchodów
będzie oczywiście niedzielna uroczystość
27 kwietnia. Tego dnia o godz. 10 na pl.
Piłsudskiego wierni obejrzą mszę św. kanonizacyjną z Watykanu, transmitowaną
na ustawionych na placu telebimach.
Wieczorem po kanonizacji rozpocznie się
warszawskie dziękczynienie. O godz. 20,
w archikatedrze św. Jana chór Centrum
Myśli Jana Pawła II wykona kompozycje
inspirowane muzyką bliskowschodnią,
cerkiewną, średniowieczną oraz gospel
i jazzem.
Z okazji kanonizacji Jana Pawła II przygotowano także i inne, towarzyszące
wydarzenia. Cały czas można zajrzeć do
Strefy JP2 – niezwykłego namiotu postawionego tuż przed kościołem św. Anny na
Krakowskim Przedmieściu. Do 27 kwietnia
prezentowana będzie tu wystawa „Jan Paweł II - papież wolności”, Ukazuje Karola
Wojtyłę jako wybitnego męża stanu, któremu Polska i kraje Europy Środkowej zawdzięczają odzyskanie swojej suwerenności. W Strefie JP2 realizowane są również
projekty edukacyjne, kulturalne i społeczne oraz debaty światopoglądowe i wieczory filmowe. Np. 23 kwietnia o godz. 16
ksiądz dr Andrzej Galka wygłosi w Strefie
JP2 wykład „Jan XXIII - papież pokoju”. Po
odczycie odbędzie się emisja filmu opowiadającego o życiu bł. Jana XXIII.
Do 30 maja w przestrzeni miejskiej można
zobaczyć Instalację „Papieska Warszawa”.
Wystawa ustawiona jest w miejscach,
które podczas pielgrzymek odwiedził Jan
Paweł II, m.in. na Starym Mieście, przy katedrze praskiej i na Agrykoli. Wystawowe
plansze prezentują zdjęcia i opis wizyty
w danej części miasta.
Wyniesienie na ołtarze papieża Polaka to
wydarzenie doniosłe i niemające w historii precedensu. Z tego powodu wiele osób
planuje uczestniczenie w warszawskich
obchodach kanonizacyjnych. Niektórzy

wezmą w nich udział całymi rodzinami,
inni organizując się w grupy parafialne
i wspólnotowe, jeszcze inni indywidualnie. Dla komfortu i bezpieczeństwa
wszystkich, organizatorzy zaplanowali
uroczystości w najmniejszych szczegółach: od liczby wolontariuszy i barierek,
aż po ustawienie telebimów i specjalnych
namiotów.
Centralne warszawskie obchody kanonizacyjne organizuje Centrum Myśli Jana
Pawła II, Instytucja Kultury podlegająca
samorządowi stolicy. Także i inne instytucje, stowarzyszenia oraz parafie przygotowują różne wydarzenia z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Własny program
obchodów kanonizacyjnych zaplanowało
między innymi Centrum Opatrzności
Bożej w Wilanowie. 27 kwietnia na placu
przed świątynią będzie można uczestniczyć w msza świętej transmitowanej z Watykanu. Później około 12.30 rozpocznie
się festiwal filmów o Janie Pawle II. Wierni
będą mogli obejrzeć takie filmy jak: „Pielgrzym”, „Wujek”, „Szukałem was”. Dodatkowo, będzie można zobaczyć eksponaty
zgromadzone do tej pory przez Muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz
inne wystawy. Co więcej, tego dnia zorganizowane zostanie przy Świątyni specjalne miasteczko dla dzieci.
Ciekawe inicjatywy przygotowuje też Parafia św. Ojca Pio na Kabatach. Już we wtorek 22 kwietnia o godz. 19.45 odbędzie
się wykład Pawła Zuchniewicza pt. „Jan
Paweł II nasz święty”. Zaś na 25 kwietnia
na godz. 19.45 zaplanowano wykład prof.
Mariana Marka Drozdowskiego „Etos życia
publicznego Jana Pawła II”. Po spotkaniu,
organizatorzy zapraszają na koncert zespołu „BlesSing” pt. „Uwielbiam tę Miłość”
oraz oratorium „Pracownia Przeznaczeń”
do słów dramatu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”.
We wszystkich parafiach w dzień kanonizacji, czyli w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, nastąpi przekazanie „Kanonizacyjnej
Iskry Miłosierdzia” wiernym. Parafianie
będą mogli odebrać „Iskrę” w przygotowanych przez siebie lub parafię lampionach, świecach lub paschalikach. W ten
sposób każdy będzie mógł doświadczyć
blasku Bożego Miłosierdzia, w którym
„świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”. Wszyscy symbolicznie będą mogli się
łączyć z uroczystościami kanonizacyjnymi
w Watykanie.

Ombach, współautorka audycji.
Od 5 marca do 27 kwietnia rozbrzmiewa także audycja „Drogowskazy”. Są to
krótkie, archiwalne nagrania-opowieści
o Karolu Wojtyle, snute przez osoby zaprzyjaźnione z Janem Pawłem II. Tych
poruszających wspomnień można słuchać w dni powszednie o 6.25, 11.45,
16.25 i 20.50
Słuchacze Radia przyznają, że odzyskują
chęć do życia, kiedy słyszą słowa Jana
Pawła II w audycji „Dobre Słowo – Jan
Paweł II” o 10.15, a potem o 16.15. Od 1
grudnia w każdą niedzielę o 10.30 można posłuchać także papieskich homilii
wygłoszonych podczas pielgrzymek do
ojczyzny.

Ważne tematy
w TV Foksal 11
Z inicjatywy Centrum Myśli Jana Pawła
II, w tym telewizji Foksal 11 powstaje
wyjątkowy program Rzeczpospolita.
Historia Polski, historią Jana Pawła II .
Projekt jest cyklem rozmów i wywiadów
ze znanymi i znaczącymi osobami życia
kultury, nauki i polityki takimi jak: Lech
Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Jerzy
Buzek, Marek Jurek. Poprzez pryzmat
swoich poglądów, spotkań z papieżem
i własnych analiz uczestnicy programu
próbują się zmierzyć z niezwykle ważnym tematem wpływu Jana Pawła II na
kształt najnowszej historii Polski.
Nie ulega wątpliwości, że okres pontyfikatu Jana Pawła II był dla Polski czasem
wielkich przemian. Od 1979 r. - pierwszej pielgrzymki papieża do Polski i wy-

powiedzianych na ówczesnym Placu
Zwycięstwa pamiętnych słów wzywających do „odnowy tej ziemi” zaczęło się
stopniowe odzyskiwanie naszej suwerenności. Powstanie ruchu społecznego
,,Solidarność’’, wybory w 1989 r. i w końcu wyprowadzenie wojsk radzieckich.
Autorzy programu często stawiają pytanie, czy Polska wolność bez udziału
Jana Pawła II byłaby w ogóle możliwa?
Próbują się też zmierzyć z takimi problemami, jak: wskazywana przez Ojca Św.
potrzeba stałego zdobywania wolności,
umacnianie rodaków w nadziei i wierze,
czy sugerowane kierunki zmian. Program dostępny na stronie http://www.
foksaleleven.pl/

Wiki JP II
Jedną z najciekawszych inicjatyw
związanych z kanonizacją Jana
Pawła II, przygotowaną z myślą
o wszystkich, którzy chcą pogłębić
wiedzę o życiu, działalności i nauczaniu Jana Pawła II korzystając
z internetu, jest WikiJPII. Jest to
nowy projekt Centrum Myśli Jana
Pawła II – internetowa encyklopedia
pojęć, osób i wydarzeń związanych
z biografią oraz nauczaniem Papieża Polaka, przygotowana na popularnym silniku Wikipedii. Portal zawiera zarówno hasła przygotowane
przez specjalistów z Centrum, jak
i przystosowane do Internetu hasła
pochodzące z publikacji książkowych partnerów projektu - Wydawnictw POLWEN, WAM i M. Dzięki tej
internetowej encyklopedii w szybki
i łatwy sposób będzie można odszukać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Jana Pawła II.
Od 23 kwietnia zapraszamy do korzystania z encyklopedii pod adre-

sem www.centrumjp2.pl/wikijp2/.
WikiJPII zawiera m.in. hasła ze świeżo wydanej Wielkiej Encyklopedii
Nauczania Jana Pawła II Polskiego
Wydawnictwa Encyklopedycznego,
której patronem jest Centrum Myśli
Jana Pawła II.
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Dziedzictwo Jana Pawła II
z Norbertem Szczepańskim, dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II,
rozmawia Przemysław Maksym
Przemysław Maksym: Centrum
Myśli Jana Pawła II z okazji zbliżającej się kanonizacji papieża Polaka przygotowuje w Warszawie
mnóstwo wydarzeń – od wystawy
po koncert czy wspólne czuwanie.
Jakie oczekiwania przyświecają
Centrum w związku z podjęciem
tak wielu inicjatyw?
Norbert Szczepański: Nasze Centrum
rozpoczęło obchody związane z kanonizacją Jana Pawła II już 2 kwietnia,
w 9 rocznicę jego śmierci. Co prawda
od samego początku istnienia obchodziliśmy 2 kwietnia jako szczególny czas, który w 2005 roku tak mocno
połączył wszystkich warszawiaków,
całą Polskę oraz ludzi dobrej woli na
całym świecie. Tym razem jednak,
tuż przed kanonizacją w Watykanie,
chcemy przypomnieć, że pamiętne
i niezwykłe przechodzenie papieża
Polaka ze śmierci ziemskiej do życia
wiecznego i chwały nieba było zarazem bardzo ważnym etapem na
drodze Jana Pawła II ku świętości.
W istocie, odejście papieża nie było
końcem, ale początkiem nowego etapu. Od początku kwietnia do kanonizacji mamy 26 dni – tyle, ile lat trwał
pontyfikat naszego papieża. W tym
czasie chcemy zacząć zmieniać siebie, naśladować Jana Pawła II w konkretnych działaniach, Jego miłości do
bliźnich i otwartości na nich. Pragniemy też pokazać, że pomimo upływu
czasu i stopniowego dojrzewania
pokolenia, które polskiego papieża
zna bardziej z historii i opowiadań rodziców, dziedzictwo Jana Pawła II jest
wielkim skarbem, które jest w stanie
zmieniać na lepsze otaczający nas
świat.
Nie ma pan obaw związanych
z tym, że po kanonizacji Jana Pawła II, kiedy zamknie się pewien
rozdział w historii naszej ojczyzny
i Kościoła związany z popularnością Ojca Świętego, Polacy przestaną się interesować życiem i nauczaniem świętego rodaka?
Nie mam takich obaw. Na pewno będzie to moment, który zakończy etap
naszego emocjonalnego podejścia
do Jana Pawła II. Teraz tak naprawdę
dopiero się rozpocznie nasze patrzenie na papieża jako jedną z największych postaci w dziejach ojczyzny
i świata. Przechodzimy niejako do
normalnej rzeczywistości, w której
nie tyle następują wielkie wydarzenia
historyczne i narodowe, często pełne
sentymentalnych uniesień, a rozpoczyna się zwykła, niekiedy wydawać
by się mogło na pierwszy rzut oka –
mozolna praca. Ta praca to z jednej
strony nieustanne popularyzowane
myśli Jana Pawła II – bowiem rację
mają ci, którzy twierdzą, że pomimo
tego, że wszyscy wciąż jesteśmy przywiązani do „naszego” papieża, ciągle
też zbyt mało znamy i odkrywamy

jego nauczanie. Z drugiej zaś strony
– bo oczywiście nie wystarczy tylko
wiedza teoretyczna - trzeba w praktyczny sposób wcielać w codzienne
życie naszej wspólnoty – w naszym
przypadku wspólnoty warszawskiej
- wartości, do których na przestrzeni
całego pontyfikatu wzywał Papież
– solidarności, miłości bliźniego,
a zwłaszcza myślącego inaczej niż my,
dialogu i sprawiedliwości. To postawy
głęboko wyrastające z Ewangelii, ale
też bardzo uniwersalne.
A co zmieni w życiu Centrum to, że
jego patronem będzie święty?
Już po jego beatyfikacji zaczęliśmy
się zastanawiać, jaki wpływ będzie
ona miała na działalność Centrum.
Zmienialiśmy akcenty naszej pracy
– wyodrębniliśmy Dział Badawczo
– Naukowy zajmujący się popularyzacją myśli papieża. Zainicjowaliśmy
współpracę z ośrodkami opinii w Polsce i zagranicą. Gromadziliśmy także
środowiska naukowe wokół osoby
Jana Pawła II. Chcemy być swoistą
bazą informacji na temat nauczania
papieskiego, stąd rozwinęliśmy takie
przedsięwzięcia jak internetowa baza
tekstów papieskich, umożliwiająca
wyszukiwanie w papieskim nauczaniu konkretnych haseł, tworzymy
„papieską wikipedię” oraz specjalny,
informatyczny system biblioteczny
do wyszukiwania tekstów papieskich
a także polskich i zagranicznych opracowań dotyczących Jana Pawła II. Od
ubiegłego roku rozwijamy specjalny
program „Karol Wojtyła Fellowship”
dla studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych fascynującym
spotkaniem wiedzy i wiary. Wśród
wykładowców udało się nam zgromadzić najwybitniejszych polskich
naukowców. W duchu dialogu pragniemy zderzać opinie różnych środowisk z nauczaniem papieża, także
za pomocą naszej internetowej telewizji Foksal Eleven. Ciągle rozwija
się program stypendialny wspierający zdolną młodzież, która kieruje się
w życiu wartościami bliskimi papieżowi, nasi wolontariusze angażują
się w wiele społecznych działań – to
wszystko świadczy o praktycznej
działalności Centrum, która potwierdza, że nie tylko chcemy słuchać słów
Jana Pawła, ale też chcemy je wypełniać w codziennym życiu. Aktywnie
działa nasze „1 Piętro”, pełniące funkcję swoistego centrum kultury, gdzie
niemal każdego dnia odbywają się
dyskusje panelowe i spotkania z inspirującymi ludźmi.
Czy stypendyści i wolontariusze
zgromadzeni wokół Centrum Myśli Jana Pawła II to ci, których po
śmierci papieża szumnie określono
pokoleniem JPII?
Do hasła pokolenie JPII mam duży dystans. Nie podważam jego istnienia,

ale uważam, że zostaliśmy w nie wepchnięci przez media, ale też i przez
samych siebie. Dopiero z perspektywy czasu będziemy mogli ocenić realną działalność tych, którzy uważają,
że do tego pokolenia się zaliczają. Jak
pewnie Pan wie, już od dłuższego
czasu socjologowie toczą dyskusje,
czy wspomniane pokolenie istnieje
i zdania na ten temat są podzielone.
Sądzę, że nie warto tak mocno koncentrować się na tej kwestii, bo sam
Papież, pomimo tego, że był uwielbiany przez ludzi na całym świecie,
pragnął przecież nie tyle gromadzić
wokół siebie swoich zwolenników,
a po prostu prowadzić wszystkich
do Chrystusa. Jestem przekonany, że
obecnie wiele osób żyje wartościami
głoszonymi przez papieża – i nie mówię tego, bo „tak wypada”, tylko spotykam takich ludzi na co dzień, wśród
naszych stypendystów czy wolontariuszy.
Porozmawiajmy teraz o samych
warszawskich obchodach kanonizacji JPII. Wśród wielu wydarzeń
jest np. coś tak ciekawego i dla
wielu wciąż innowacyjnego jak gra
miejska przeznaczona dla młodych
ludzi.
A to wszystko w ramach kampanii
społecznej „Jeśli szukasz źródła, idź
pod prąd”, która kładzie nacisk na
dwa elementy. Jednym z nich jest
źródło, czyli nie my sami, ale cel naszej drogi, drugim - wezwanie, aby iść
pod prąd – zmienić swoje życie zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II. Gra
miejska czy wystawa w formie pinezek mają zwrócić uwagę młodych ludzi na papieża. Chcemy im w ciekawy
i przystępny sposób uświadomić, że
przyszły święty to nie tylko, jak wynika z badań przeprowadzonych wśród
gimnazjalistów, osoba historyczna,
ale ktoś realny, kto chodził po ulicach
Warszawy czy innych polskich miast,
kto spotykał się z tymi, którzy wciąż
żyją i pamiętają go.
25 kwietnia na pl. Piłsudskiego
odbędzie się koncert poświęcony
papieżowi. Polacy znów spotkają
się w miejscu, gdzie Jan Paweł II
w 1979 r. wołał o odnowę oblicza
naszej ziemi.
W tym roku oprócz świętowania kanonizacji, która będzie centralnym
punktem wydarzeń, wspominamy
35. rocznicę pamiętnego wystąpienia papieża na ówczesnym Placu
Zwycięstwa, gdzie rozpoczęło się
budowanie nowoczesnej wspólnoty i solidarności narodowej. Koncert
uświetni występ wielu gwiazd. Będziemy mogli także wysłuchać fragmentów homilii i przemówień Jana
Pawła II. 26 kwietnia zapraszamy na
czuwanie, na którym będziemy mogli
wysłuchać przejmujących świadectw
oraz wziąć udział w evencie „światło”.

27 kwietnia zaprosimy warszawiaków
do oglądania na telebimach transmisji uroczystości kanonizacyjnych
z Watykanu, czy to na pl. Piłsudskiego
czy pod Świątynią Opatrzności Bożej.
Wieczorem w katedrze odbędzie się
koncert w Archikatedrze św. Jana,
który będzie miał już charakter dziękczynny za kanonizację Jana Pawła II.
Dużo mówi się o Janie Pawle II,
a zapominamy o Janie XXIII, który
również będzie kanonizowany 27
kwietnia.
Warto podkreślić, że pomimo swoistego janopawłowego „sprofilowania” naszej placówki, nie zamykamy
oczu na to, co w Kościele i świecie

działo się przed pontyfikatem papieża Polaka, a także na to, co dzieje się
obecnie. Stąd Centrum organizuje
liczne dyskusje, konferencje i spotkania na temat nauczania Benedykta
XVI, Franciszka, debaty o miejscu
Kościoła w społeczeństwie, jak również na temat wielu aktualnych problemów społecznych. Pamiętamy, że
w wymiarze religijnym to kanonizacja dwóch papieży, zresztą bez Jana
XXIII nie byłoby przecież Jana Pawła
II. W dniach kanonizacji będzie można obejrzeć w naszym Centrum film
„Jan XXIII – papież pokoju”, a także
odbędą się dyskusje i spotkania dotyczące również postaci papieża Jana.

Poczta Polska uczciła kanonizację
Jana Pawła II i Jana XXIII…
Ojciec Święty od początku swojego Pontyfikatu był dla Poczty Polskiej źródłem
inspiracji i właśnie Naszemu Rodakowi
poświeciliśmy wiele pięknych emisji. Pokazują one szczególne momenty Jego
życia. Wśród nich znalazły się znaczki
dedykowane kolejnym rocznicom Pontyfikatu Ojca Świętego, rocznicom urodzin, wizytom duszpasterskim w Polsce,

beatyfikacji oraz cykl „Śladami Karola
Wojtyły”. Dnia 27 kwietnia odbędzie się
kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII.
Poczta Polska to szczególne wydarzenie
uczciła wydaniem dwóch emisji: „Kanonizacja Papieża Jana Pawła II” oraz „Kanonizacja Papieży Jana Pawła II i Jana
XXIII”.
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Lasy okolic Turowa

Robimy prąd, góry,
jeziora i lasy
Jesteśmy największą firmą energetyczną w Polsce, dostarczamy prąd
do ponad 5 milionów Odbiorców. Jako lider na rynku stale poszerzamy
swoje horyzonty, patrzymy w przyszłość, kształtujemy ją – w całym kraju
posadziliśmy już ponad 40 milionów drzew i krzewów.
Robiąc prąd, nie zapominamy o naturze.

www.robimyprad.pl
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Stypendyści idący „Pod Prąd”
W 10-tym roku działalności programu liczba osób objętych pomocą w ramach
Stypendiów m. st. Warszawy im. Jana Pawła II wzrośnie do ponad 6 tysięcy. To
niezwykły jubileusz niezwykłej inicjatywy i nietuzinkowych ludzi. Warto poznać
fascynuje historie niektórych z nich.
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana
Pawła II to niezwykła inicjatywa
miasta Warszawy, której początki
sięgają 2005 roku. Wtedy to zrodził
się pomysł aby w szczególny sposób
upamiętnić osobę bł. Jana Pawła II,
postać niezwykle ważną dla Polski
i Polaków.
Ojciec Święty podkreślał jak ważne
jest działanie na rzecz drugiego człowieka. To wyzwanie podjęła Warszawa tworząc fundusz stypendialny
dla zdolnej młodzieży, która mimo
trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej czy rodzinnej osiąga wysokie
wyniki w nauce i twórczo angażuje
się w różnorodne działania naukowe,
artystyczne sportowe czy społeczne.
Młodzi ludzie potrzebują szczególnych warunków aby móc realizować
swoje pasje i marzenia, a zwłaszcza
Ci, którzy nawiązując do myśli Jana
Pawła II” idą pod prąd, przedzierają
się, nie ustępują”. Stypendyści m.st.
Warszawy im. Jana Pawła II należą
do tego szczególnego grona, w które Warszawa i Warszawiacy uwierzyli.
Przekazując 1,50 zł rocznie wspiera-

my bowiem nie tylko rozwój młodzieży ale też budujemy przyszłość swoją
i Warszawy. Stypendyści i absolwenci
stypendiów aktywnie uczestniczą
w życiu stolicy, są pracownikami:
kultury, urzędów, ministerstw, służby
zdrowia, przedsiębiorcami, artystami.
Ludźmi wielu pasji i zainteresowań,
którzy są konsekwentni w swoim myśleniu i działaniach.
W ciągu 9 lat działalności z pomocy
stypendialnej skorzystało ponad 5,5
tysiąca osób. Każdego roku do programu stypendialnego aplikuje około 1200 młodych osób. Wsparcie ze
strony miasta otrzymuje niespełna
połowa z nich. Wysokość stypendiów
dla uczniów wynosi od 200 do 500
zł miesięcznie. Dla studentów kwota
dofinansowania waha się od 600 do
1500 zł miesięcznie. Nad realizacją
programu stypendialnego czuwa
Centrum Myśli Jana Pawła II. Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe
ale to także różnorodny i bogaty
Program Stypendialny, który oferuje
wiele zajęć i projektów, które pokazują młodym ludziom szerszą perspek-

tywę ale też inspirują do działania
na rzecz innych ludzi. Jedną z takich
inicjatyw jest Papieski program wolontariacki: Inkubator Miłosierdzia
oraz Podziel się Talentem, w którym
corocznie bierze udział ponad 60 stypendystów. Młodzi ochotnicy dzielą
się swoją energią, pasją i sercem angażując się przede wszystkim w hospicjach, domach dziecka, ośrodkach
pomocy społecznej czy pomagając
w nauce uczniom.
Stypendia m.st. Warszawy im Jana
Pawła II to nie tylko liczby, finanse,
projekty, ale to przede wszystkim
ludzie i ich historie, które pokazują,
że realizacja programu ma ogromne znacznie. Przykładem osób, które
mogą rozwijać swoje talenty, dzięki
wsparciu stypendialnemu na poziomie podstawowym i ponadgimnazjalnym są – Hubert i Małgorzata.
Hubert - 11 lat jest uczniem czwartej klasy szkoły podstawowej, Mistrz
Polski w Karate Shotokan, trenuje też
akrobatykę sportową na trampolinie,
wspaniale śpiewa i gra na flecie. Rodzice Huberta chętnie mówią o swo-

Wielbłąd, ucho
igielne, wiara i biznes
Ostatnio w świecie katolickim zrobiło się głośno o przyjeździe do Polski
Chrisa Lowneya, dyrektora największego banku świata – J.P. Morgan.
Jest on o tyle niezwykłą osobą, że
zanim podjął pracę w banku przez
siedem lat był jezuitą. Przed święceniami doszedł jednak do wniosku, że
nie ma powołania do życia w Towarzystwie Jezusowym. Po podjęciu tej
niebywale trudnej decyzji trafił do
wielkiej korporacji, gdzie pnąc się po
szczeblach kariery został dyrektorem zarządzającym i członkiem zarządu. Najciekawsze w jego historii
jest to, że pozostał wierny Jezusowi.
Chociaż pracował w banku, którego
same aktywa są pięć razy większe
niż roczny dochód naszego kraju,
gdzie dla większości ludzi Bogiem
była mamona, potrafił otwarcie mówić o swojej wierze. Wielu patrzyło
na niego z politowaniem, gdy zaczął
wprowadzać jezuickie systemy zarządzania do świeckiej firmy. Okazało się jednak, że ten były jezuita swoją charyzmą oraz siłą ducha zmieniał
pracowników i powodował, że nie
tylko pracowali lepiej i wydajniej,
ale także poznawali Boga. Możemy
powiedzieć: takie rzeczy to tylko
w Ameryce się dzieją. Otóż nie!
Na konferencji „Wiara w biznesie”,

która odbędzie się 12 maja w Płocku, wystąpią polscy przedsiębiorcy,
który udowodnili, że jest to możliwe
i u nas. Tomasz Sztreker – prezes Polskiej Akademii Biznesu, przeszkolił
już ponad 1000 firm, mówiąc o wartościach chrześcijańskich. Maciej
Gnyszka – założyciel Towarzystwa
Biznesowego, które pomaga setkom
katolickich firm nawiązywać relacje
i Piotr Michalak, jeden z najlepszych
marketingowców w naszym kraju.
Opowiedzą jak łączą wiarę z biznesem i co zrobić, aby osiągnąć sukces
w naszym kraju i pozostać wiernym
wartościom chrześcijańskim. Na widowni zasiądą goście, którzy są na liście najbogatszych Polaków. Wszystkie te osoby łączy wiara i wszystkie
otwarcie przyznają się do tego, że
Jezus Chrystus jest ich Królem i Panem. Czegoś takiego w naszym
kraju jeszcze nie było! To największa
w Polsce konferencja chrześcijańska
dla menedżerów i przedsiębiorców.
Warto wspomnieć, że konferencja

rozpoczyna się Mszą Świętą w kościele świętej Jadwigi, a zakończy ją
panel dyskusyjny, w którym wezmą
udział trzy osoby duchowne. Ks.
Przemysław Król – sercanin – duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców Talent, SJ Wojciech Żmudziński – jezuita – dyrektor Centrum
Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe oraz ks. prof.
dr hab. Ireneusz Morawski – etyk
biznesu.
Cenę za uczestnictwo w konferencji
wyznacza uczestnik, co oznacza, że
wysokość opłaty jest dobrowolna.

Konferencja „Wiara w Biznesie”
12.05.2014 r.
PŁOCK - ORLEN ARENA
www.wiarawbiznesie.pl

jej sytuacji: „Mamy nieduże dochody
i trudno wygospodarować fundusze,
by syn mógł uczestniczyć we wszystkich spotkaniach kadry. Finanse zmuszają nas do selekcjonowania takich
spotkań. Co za tym idzie synowi jest
przykro, że nie może uczestniczyć
w każdym wyjeździe. Nas tym bardziej serce boli, gdyż wiemy o tym,
że jego postawa naprawdę zasługuje
na to, by w niego inwestować. To jest
wielki, mały człowiek!!!”
Małgorzata – 16 lat. Sama opowiada: „W zeszłym roku pobierałam stypendium im. Jana Pawła II. Pochodzę z rodziny wielodzietnej - mam
piątkę młodszego rodzeństwa. Moja
mama nie pracuje, zajmuje się moim
najmłodszym bratem. Mieszkam na
wsi, codziennie dojeżdżam do szkoły ponad 20 km. Chodzę do liceum
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
w którym za rozszerzony program
zajęć opłata wynosi 200 zł miesięcznie. Mimo to uwielbiam moją szkołę
i bardzo się cieszę, że mogę do niej
chodzić. Od 7 lat trenuję pływanie,
w tym semestrze było to 6 treningów
tygodniowo - przed lekcjami. Nie
podjęłam jeszcze decyzji o treningach w przyszłym roku, jeśli jednak
zrezygnuję z pływania, to chciałabym
rozwijać inne moje zainteresowania,
angażując się np. w śpiew lub grę na
instrumencie.”

Program stypendialny wspiera swoją działalnością również uzdolnionych studentów. Jednym z nich jest
Tobiasz - student pierwszego roku.
Niezwykle błyskotliwy chłopak, który jest wielokrotnym Mistrzem Polski
Pamięci i posiadaczem ośmiu oficjalnych rekordów Polski w zapamiętywaniu. Jego pasją jest odkrywanie
możliwości ludzkiego umysł i informatyka. W wolnych chwilach uwielbia grać na gitarze.
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana
Pawła II w ciągu tych 9 lat zbudowały
już swoją historię i markę, ale przede
wszystkim wsparły kilka milionów
nieprzeciętnych i niepowtarzalnych
młodych ludzi. Jak podkreślał Jan
Paweł II „Kto inwestuje w człowieka,
w jego wszechstronny rozwój, nigdy
nie traci. Owoce takiej inwestycji są
wiecznotrwałe.” Owoce tej inwestycji
dostrzega Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz –Waltz, która podkreśla, że to ogromna radość, że w Warszawie jest tak wszechstronna elita
młodych ludzi i że miasto może ich
wspierać: „Stypendyści to szczególny
i najbardziej owocujący pomnik Jana
Pawła II, bo składający się z żywych
osób, które wcielają przesłanie Papieża Polaka w życie.”
Więcej o stypendiach na
www.centrumjp2.pl
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Warszawiacy wspominają Jana Pawła II
Wspomnienia Pielgrzymek
Jana Pawła II do Warszawy

Kim on jest – nie dla mediów, nie dla Kościoła, nie dla polityków – tylko dla Ciebie. Czy widząc jego portrety i zdjęcia,
czytając informacje prasowe dotyczące kanonizacji, zadajesz sobie to pytanie? Wbrew pozorom niełatwo udzielić
konkretnej, a jednocześnie osobistej odpowiedzi.
Przytaczamy wypowiedzi mieszkańców Warszawy – mieszkających tu od lat i od niedawna, starszych i młodszych,
wierzących i niewierzących – dotyczące papieża Polaka.

„Kiedy papież pierwszy raz przyjechał
do Warszawy, czułam się bezpiecznie.
Staliśmy na ulicach ramię w ramię,
rodak przy rodaku. Miałam wtedy
ogromne poczucie bezpieczeństwa,
choć to były trudne czasy. Ale byliśmy
wtedy wszyscy razem.”

Wspomnienia dni, kiedy
Jan Paweł II odchodził
„Wszyscy płakaliśmy i przeżywaliśmy tamte wydarzenia jak śmierć
bliskiej osoby. Pamiętam, że na Starym Mieście był billboard. Papież
już umarł, a tam jeszcze słychać
było jego przemówienie; to było
wstrząsające – ta świadomość, że
już nigdy nie przemówi na żywo
(łzy).”

przed tym, że papieżem już nie
będzie Polak, że język polski nie
będzie obecny w obchodach uroczystości na Placu Świętego Piotra,
bałam się o Polskę… Wciąż miałam
nadzieję na uzdrowienie. Pamiętam, że wszyscy modlili się o uzdrowienie Jana Pawła II, a nie o spokojną śmierć dla niego.”

„W dniach, kiedy umierał Jan Paweł
II, wszyscy byliśmy razem, nie było
różnic pomiędzy nami: światopoglądowych, społecznych, ani politycznych. Chciałabym, żeby zawsze
tak było, ale to trwało krótko (łzy)”.

„W dniach, kiedy Jan Paweł II umierał, miałem łzy w oczach przez cały
czas. Podczas jego pogrzebu spieszyłem się do mamy, żeby obejrzeć
z nią transmisję. Jechałem wtedy samochodem przez całkowicie pustą
Warszawę i słyszałem każdy odgłos
z Mszy pogrzebowej. Pogłos z telewizorów szedł pomiędzy blokami.
Rzadko się zdarza takie zjawisko,
żeby wszyscy jednocześnie oglądali
to samo.”

„Kiedy umierał, nasza rodzina była
zjednoczona w oczekiwaniu na
rozwój wypadków, a jednocześnie
w szoku, że dzieje się coś niespodziewanego, o czym nikt wcześniej
nie myślał. Chyba spodziewaliśmy
się, że papież będzie żył wiecznie. To był moment, w którym nie
czułam się wyobcowana ze swoją
wiarą i szacunkiem do papieża. Pamiętam, że po śmierci Jana Pawła
II w telewizji na minutę pojawił się
znicz na ekranie. Nigdy nie zapomnę tego widoku, to było straszne.”
„Kiedy umierał, czułam lęk o przyszłość, autentycznie się bałam.
Czułam się osierocona. Miałam lęk

„Podczas pierwszej pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski na Placu Piłsudskiego układany był krzyż z kwiatów i ze
świec, a kiedy komuniści nie mogli
sobie poradzić z ludźmi, którzy wciąż
dokładali kwiaty, to zrobili tam taki
ohydny parkan, że już ludzie tam nie
mieli dostępu.”
„Podczas pierwszej pielgrzymki Jana
Pawła II do Warszawy mieszkałam
w okolicy Placu Piłsudskiego. Stałam
z mamą na balkonie i patrzyłyśmy
na to morze ludzi, którzy ściągnęli tu
z całej Polski: rodziny z małymi dziećmi, starzy, na wózkach… wszyscy. Do
dzisiaj mam w uszach ten mocny, doniosły głos młodego papieża. To było
wzruszające, kiedy na przestrzeni lat
ten głos gasł i stawał się coraz cichszy.
Nigdy nie zapomnę przepięknie
ustrojonej Archikatedry. Następnego
dnia, po tym, jak był w niej papież,
moja koleżanka brała tam ślub. To był
cudowny ślub, pośród biało-żółtych
dekoracji.”

„Ludzie wyszli na Aleję Jana Pawła II
i zaczęli ustawiać tam świece. Na całej długości ulicy było około półtora
metra szerokości świec. W rocznicę
śmierci można tam zobaczyć tylko
wąski rządek, coraz rzadszy. Wtedy
ledwie dało się tamtędy przejść.
Ludzie na nowo się zjednoczyli, byli
mili i uprzejmi w stosunku do siebie
nawzajem, czuli się uduchowieni.
Panował podniosły nastrój.”

„Wraz ze znajomymi studentami, za
czasów komunizmu, około dwudziestoosobową grupą wybraliśmy się na
Mszę z papieżem Janem Pawłem II.
Żeby zająć dobre miejsca, czekaliśmy
już od pierwszej w nocy do rana. Czekało się na asfalcie, na jakiejś rozłożonej kurtce, warunki były trudne. Nie
było np. karimat – jak dziś. Z racji, że
zamykano ulice, duże odległości trzeba było pokonywać pieszo. W czasie

Kim jest dla Ciebie Jan Paweł II?
„Oprócz hierarchy kościelnego jest
dla mnie autorytetem w kwestiach
moralności i w kwestiach politycznych, międzynarodowych, bo potrafił załagodzić stosunki pomiędzy
narodami. Nawet jeśli ktoś nie jest
wierzący, to odczuwa szacunek do
Karola Wojtyły.”
„Jest to niewątpliwie dla mnie i dla
większości Polaków pewien autorytet, który został z nami… Osoba,
którą warto naśladować, warto czerpać przykład z jej życia i twórczości,
którą zostawił. Jestem osobą niewierzącą, ale bardzo szanuję Jana
Pawła II. Brakuje w naszym kraju
osób, do których moglibyśmy mieć
taki szacunek.”

„Mądrym człowiekiem, autorytetem
w dziedzinie wiary oraz w życiu codziennym. Myśląc o nim, mam w sobie odczucie, którego nie umiem
wyartykułować. Jest to pewien
szacunek, podziw, respekt… Z drugiej strony jest dla mnie zwyczajnym człowiekiem, gdyż wiem wiele
o jego życiu, np. o młodości, o górach, o teatrze. To był niesamowicie
silny człowiek, nauczyciel miłości do
kraju.”
„Kiedy słyszałam przywoływane
wielokrotnie słowa Jana Pawła II:
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi – tej ziemi”, uświadamiałam sobie, że dla ludzi wiary ziemia też powinna być ważna.
Przekonywałam się, że wiara to nie

tylko zapatrzenie w Niebo. Jednocześnie czułam w tych słowach
wielką troskę papieża o Polskę. Do
końca towarzyszył swoim rodakom.
Kiedy byłam mała, towarzyszyła mi
duma, że papież jest Polakiem. Dowartościował w moich oczach Polskę. Nigdy nie śledziłam jego pism,
encyklik. Był to dla mnie po prostu
dobry człowiek. Ceniłam jego siłę,
przy jednoczesnym poczuciu humoru i dobrym kontakcie z ludźmi.
Czuć było w nim głęboką wiarę. Pamiętam te ujęcia, kiedy się modlił, to
skupienie… To był prawdziwy człowiek modlitwy. Zachwycała mnie
też jego kontemplacja gór. Zawsze
będzie mi się z nimi kojarzył. Kiedy
jadę w góry, to widzę tam papieża.”

powrotu do domu lub do akademika,
po zakończeniu Mszy, wiele osób szło
z krzyżami z drewna podniesionymi
do góry. Trwał stan wojenny, na ulicach było dużo milicji. Pielgrzymom
towarzyszyła duma, poczucie wspólnoty, szło się „z podniesioną głową”,
mijając wielu milicjantów.”
„Wzdłuż całej trasy, którą przejeżdżał
papież, nie dało się podejść do krawężnika, tylu było ludzi. Wchodzili
na słupy, na latarnie. To było niesamowite. Rzucali kwiaty na drogę tak,
że utworzył się dla papieża dywan
z tulipanów, ale komuniści je zbierali,
odgarniali. Przeganiali też ludzi z poboczy, jakby chcieli wszystko zminimalizować i zatuszować. Kiedy do
Warszawy przybyły trumny z ciałami
Lecha i Marii Kaczyńskich, przy trasie, którą były przewożone, też było
mnóstwo ludzi. Ale tej ilości nie da się
porównać z tamtymi milionami, które
witały Jana Pawła II.
Jechał starym, wojskowym Starem
pomalowanym na biało, przerobionym na papamobile. Nie było tam
żadnych szyb kuloodpornych, był
tylko mały, biały daszek, pod którym
stał, pozdrawiał i błogosławił ludzi.
Po wyjeździe papieża z Polski zniszczono ten pojazd, pocięto go na małe
kawałeczki, żeby nie pozostał żaden
obiekt wspomnień i kultu, żaden ślad
po tamtych wydarzeniach.
Kiedy papież przejeżdżał ulicą Żwirki
i Wigury pośród stojących po dwóch
stronach tłumów Polaków, zatrzymał
się na rogu Racławickiej, powiedział
parę słów, pobłogosławił. Ludzie tak
zapamiętali tamten moment, tak było
to dla nich ważne, że upamiętnili tamto miejsce – postawili tam kapliczkę.
Poszliśmy z kolegą na Nowy Świat.
Siedział u mnie na ramionach i robił
zdjęcia. Od Starego Miasta, przez cały
Trakt Królewski, płynęła rzeka ludzi
– niesamowity, zbity tłum. To były
pierwsze w komunizmie ogromne
skupiska ludzi, za którymi nie stała
żadna organizacja, nie było żadnego
nakazu ani apelu zbiórki. Wszystko
działo się całkowicie spontanicznie.
I nie było żadnych bójek wśród tych
ludzi upchanych na ścisk, żadnych
rozrób, kłótni. Nie było nawet żadnych omdleń ani karetek. Nikt nie
narzekał, wszyscy byli zadowoleni,
uprzejmi dla siebie nawzajem. Władze zdawały się zaskoczone, jakby
przerosła ich ta sytuacja. Na ulicach
było wtedy mnóstwo milicjantów, ale
stali jakoś tak spokojnie, bezwładnie.
W komunizmie większe skupiska ludzi można było spotkać 1 maja, ale
to były sztuczne tłumy i sztuczna
radość. Wtedy ludzie szli tylko środkiem ulicy, a chodniki były puste.
Podczas pielgrzymek Jana Pawła II zatłoczony był każdy skrawek, nie dało

się wbić w masy ludzi. Niesamowite
tłumy były symptomatyczne dla tej
pielgrzymki.
Papież nocował w Pałacu Namiestnikowskim na Krakowskim Przedmieściu. Późnym wieczorem, chyba około 23.00, ludzie stali pod tym pałacem
i krzyczeli do papieża. I on, taki zmęczony, po całym dniu wyszedł wtedy
do ludzi.
W 1987 r. podczas pielgrzymki Jana
Pawła II zakazano prezentowania
transparentów „Solidarności”. Ludzie
jednak nie zachowywali zakazu. Siedziałem wtedy w tłumie przy Placu
Grzybowskim, kiedy nagle ktoś obok
mnie wyciągnął i rozwinął taki transparent. Z wieżowców obserwowali
nas zomowcy, byli też wmieszani
w tłum. Natychmiast podbiegli i złapali tych, którzy trzymali transparent.
To nastąpiło momentalnie. Myślałem,
że mnie też zabiorą, bo byłem bardzo
blisko.
Podczas trzeciej pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski, byłem na Mszy
na Placu Defilad. Służby kościelne
zapewniły świetną organizację, ale
trzeba było iść tam już kilka godzin
wcześniej. Było lato, upał, tłumy, a ja
po tym wszystkim w ogóle nie czułem się zmęczony. Dziwne to było.
Czuliśmy wtedy powiew wolności,
wiedzieliśmy, że za tymi wydarzeniami pójdzie coś więcej, że jarzmo sowieckie tego nie wytrzyma, że chory
system właśnie pęka i to jest nie do
cofnięcia. Kiedy Jan Paweł II wypowiedział słowa „Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi” wiedziałem, że puściły wszelkie
lody.
Jan Paweł II panował nad tłumem.
Porozumiewał się z nim i miał ogromny wpływ na niego. Potrafił wywołać
ciszę lub aplauz tysięcy ludzi. Każdy
wiedział, co w danej chwili ma zrobić – robił to spontanicznie. On miał
nieprawdopodobną charyzmę. Nie
potrafię tego ubrać w słowa. Kiedy
papież był młody miał w sobie niezwykłą moc, taki „power”, on się niczego nie bał. Nie bał się przyjechać
do komunistycznego kraju. Chyba
ludzie bali się bardziej niż on, że go
zabiją. Mieli w sobie taki lęk. Ale z niego biła siła, czuło się, że to jest święty.
Szła za nim nieprawdopodobna moc,
którą przekazywał ludziom. To, że komuna upadła w Europie, zaczęło się
od Polski. A to, że upadła w Polsce,
zaczęło się od niego. Teraz ulice są kolorowe, a w domach, w rodzinach jest
szaro. W komunizmie było odwrotnie
– na ulicach było szaro, a w domach
kolorowo, rodzinnie, przyjaźnie. Kiedy Jan Paweł II przybył do Polski, to
ci radośni, pełni nadziei ludzie wyszli
na zewnątrz i te brzydkie, szare ulice
ożyły.”

