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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Pan mój i Bóg mój! 
J 20,28 

Autor Psalmu 118 z dzisiejszej Liturgii do słów: 
„Oto dzień, który Pan uczynił” dodaje słowa: „Raduj-
my się nim i weselmy”. Zawołanie to w pełni oddaje 
klimat i znaczenie tegorocznej Niedzieli Miłosierdzia 
Bożego. Została ona bowiem ustanowiona przez Pa-
pieża Polaka w czasie kanonizacji św. Siostry Faus-
tyny w 2000 r. jako obowiązująca w całym Kościele. 
Nasz Papież dokonał 17 sierpnia 2002 r. w bazylice 
Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach 
aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. W ro-
ku 2011, 1 maja, w święto Bożego Miłosierdzia od-
była się jego beatyfikacja. Teraz zaś, po trzech latach, 
mamy jego wspólną kanonizację z papieżem Janem 
XXIII. 

Zarówno Jan XXIII, jak i Jan Paweł II całym swo-
im życiem pokazali, jak być współczesnym aposto-
łem Pana Jezusa. Na wzór jego pierwszych uczniów, 
o których czytamy w Dziejach Apostolskich: „Co-
dziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc 
chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością 
i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się 
do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, któ-

rzy dostępowali zbawienia” – byli oddani dziełu ewan-
gelizacji świata. Wzorując się na pierwszym spośród 
Pańskich uczniów – św. Piotrze, którego byli nas-
tępcami, wprowadzali w czyn jego wskazania ujęte 
również w drugim czytaniu w syntetyczny sposób: 
„Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz 
wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Nato-
miast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną 
i pełną chwały wtedy, gdy osiągnięcie cel waszej wia-
ry: zbawienie dusz”. 

Obaj wielcy dzisiejsi Święci ten cel osiągnęli. My 
jeszcze jesteśmy w drodze. Pielgrzymujemy. Prosi-
my również Pana Boga o wsparcie i lepszą jakościo-
wo wiarę. Kiedy wczytujemy się w przesłanie dzi-
siejszej Janowej Ewangelii, to przyjmując Chrystusa 
w Eucharystii, pragniemy wołać za św. Tomaszem 
Apostołem: „Pan mój i Bóg mój!”. Mało tego, bardzo 
chcemy, by nas zaliczył do grona tych błogosławio-
nych, „którzy nie widzieli, a uwierzyli”. 

Świat potrzebuje teraz pewnych swej wiary świad-
ków Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. 
Potrzebuje i naszego świadectwa. Ciesząc się z ka-
nonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, spójrzmy na swo-
je życie przez pryzmat Bożego Miłosierdzia i odważ-
my się być świadkami Zmartwychwstałego. 
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zisiaj przeżywamy dzień kanonizacji dwóch 
papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Kanoni-
zacja obu papieży jest historycznym wyda-

rzeniem w życiu Kościoła. Polski papież został og-
łoszony świętym w rekordowo krótkim czasie, dzie-
więć lat po śmierci. W przypadku Jana XXIII papież 
Franciszek uczynił zaś wyjątek – zgodził się na ka-
nonizację bez wymaganego do niej zgodnie z prze-
pisami kościelnymi cudu uzdrowienia, przypisywa-
nego jego wstawiennictwu. Wystarczył jeden przy-
padek cudu, wybrany do beatyfikacji w 2000 roku. 

Jan XXIII i Jan Paweł II będą kanonizowani ra-
zem, bo są to dwaj papieże Soboru Watykańskiego II 
– powiedział bp Jean-Yves Riocreux z Gwadelupy. 
W rzymskim kościele św. Ludwika wygłosił on kon-
ferencję do setek pielgrzymów z Francji, którzy przy-
jechali na kanonizację dwóch papieży. Jana Pawła II 
nazwał „synem Soboru”, który wprowadzał w życie. 

Mówiąc o Angelo Roncallim-Janie XXIII, wskazał, 
że dwoma słowami, które kierowały jego życiem, były: 
„Oboedientia et pax” (Posłuszeństwo i pokój), za-
warte w jego haśle biskupim. Świadectwem głębi 
jego duchowości i świętości jest pisany przez całe 
życie „Dziennik duszy”. Angelo Roncalli nieustannie 
zdawał się na wolę Bożą. Łączył umartwienia z ra-
dością i pogodą ducha. Był zwany „dobrym papie-
żem”, a była to dobroć zakorzeniona w Bogu – za-
znaczył bp Riocreux. 

Przypomniał, że w dniu przyjęcia święceń ka-
płańskich ks. Roncalli postanowił cały oddać się Bo-
gu i zbawieniu dusz, które to postanowienie naza-
jutrz pobłogosławił ówczesny papież, św. Pius X. 
Gdy natomiast został biskupem, postanowił być su-
rowym dla siebie i łagodnym dla drugich. 

Przedstawiając postać Jana Pawła II, ordynariusz 
Basse-Terre podkreślił, że ojciec przyszłego papieża 
był człowiekiem głębokiej modlitwy i zabierał syna 
na pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Gdy 
Karol Wojtyła został papieżem i po raz pierwszy 
wszedł do swojego mieszkania na trzecim piętrze 
Pałacu Apostolskiego, powiedział: „Tu będzie mój 
klasztor”. Z okien widział biała linię na placu św. 
Piotra, będącą granicą Państwa Watykańskiego, jed-
nak daleko je przekraczał, objeżdżając świat jako 
misjonarz aż po krańce Ziemi – mówił bp Riocreux. 

Podzielił się też wspomnieniem ze swego pobytu 
w Gdańsku – „polskiej stolicy wolności” – podczas 

pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w 1987 r. 
Papież odprawiał Mszę na ołtarzu w kształcie stat-
ku. Powiedział wówczas, że czuje się jak kapitan, na 
co setki tysięcy zebranych odpowiedziało wznosze-
niem transparentów z napisem „Solidarność”. - Tam 
tworzyła się historia, a za dwa lata upadł mur ber-
liński – przypomniał hierarcha. 

Wspomniał swoją rozmowę z Janem Pawłem II 
podczas wizyty ad limina Apostolorum. Był wów-
czas ordynariuszem podparyskiej diecezji Pontoise, 
na której terenie znajduje się miasto Aulnay-sous-
Bois. To tam młody ks. Wojtyła odprawił w 1947 r. 
Mszę św. dla polskich emigrantów. „Pamiętam!” – 
powiedział Jan Paweł II biskupowi, który ten fakt 
przypomniał. 

Zdaniem bp. Riocreux istnieje podobieństwo świę-
tości Jana XXIII i Jana Pawła II, gdyż obaj byli pełni 
wiary, miłości i wielkiej nadziei. Obaj też kończyli 
życie w długiej agonii. 
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Orędzie abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, 
z okazji kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II

 

Umiłowani w Chrystusie Panu! 

Większość z nas ma w pamięci żywy obraz Jana 
Pawła II. Jak nigdy dotąd, przynajmniej gdy chodzi 
o nasze czasy, nie byliśmy świadkami tak bardzo 
jednoznacznego świadectwa jakie dała wspólnota 
Kościoła, oceniając życie Jana Pawła II. W dniu po-
grzebu widzieliśmy transparenty świadczące o tym 
przekonaniu. Santo Subito! – święty natychmiast. 
To wołanie wierzącego świata przyczyniło się do tak 
szybkiego procesu, a znaki od Boga, potwierdzające 
wiarę Kościoła, stały się niezbitym dowodem na Je-
go świętość, która pozostała dla nas bardzo realnym 
obrazem świętości. Ta świętość towarzyszyła nasze-
mu życiu, a my jesteśmy jej świadkami. Dzięki temu 
droga do świętości nie jest tylko historycznym wspo-
mnieniem przeszłości ale stała się realną codzien-
nością, w której wszyscy możemy mieć udział, jeśli 
tylko tego zapragniemy. Patrząc na życie Jana Pawła 
II możemy sobie nie tylko wyobrazić ale doświad-
czyć tego, kim jest święty. Może to nam pomagać 
we wzrastaniu w wierze i w dążeniu do świętości. 

Kiedy w wyznaniu wiary mówimy, że wierzymy 
w świętych obcowanie, to wyznajemy wiarę w ich 
wstawiennictwo oraz w nieustanną aktualność ich 
życia i nauczania. W świetle tych słów możemy stwier-
dzić, że Jan Paweł II jest ciągle żywy, tyle że w nas. 
Ciągle o nim myślimy, ciągle jest nam bliski. Chce-
my być tak odważni, jak był On. Chcemy, by dzięki 
łasce Bożej każdy z nas stawał się dobrym, lepszym; 
by dobrymi byli nasi bliscy, nasze narody i cały świat. 
Papież dawał tego przykład swoim życiem, a my po-
winniśmy kontynuować Jego drogę. To On pokazał 
nam, kim jest człowiek prawdziwej wiary. Stale od-
dawał Panu całe swe życie: prywatne, kapłańskie, dusz-
pasterskie, apostolskie. Dlatego zawsze był bardzo 
spokojny. Robił to, co mógł zrobić człowiek, a resz-
tę zostawiał łasce Bożej. Pozwalał Bogu działać po-
przez swoje słowa i czyny. Tak jak za życia, tak  
i dzisiaj prosi, byśmy nigdy nie tracili nadziei, wys-
tarczy bowiem w codziennym życiu powierzyć się 
Bogu, by się nie zniechęcać i iść naprzód pośród  
trudności, nawet gdy nie widzimy przed sobą przy-
szłości, to On mówi by nie tracić nadziei i ufać Bogu. 

Pamięć o Janie Pawle II wpisała się na trwałe  
w życie Kościoła na Ukrainie i jest bardzo żywa. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w dużej mierze ko-
munizm upadł także dzięki niemu. Pamiętamy his-

toryczną wizytę Ojca Świętego w 2001 roku. Wów-
czas mówił do nas: „Wypłyń na głębię, wypłyń na 
głębię lwowski Kościele łaciński! Pan jest z Tobą! 
Nie lękaj się trudności, które także dzisiaj stają na 
twej drodze. Z Chrystusem odniesiesz zwycięstwo! 
Odważnie dąż do świętości: w niej kryje się nie-
zawodna obietnica prawdziwego pokoju i trwałego 
postępu”. Te słowa dzisiaj pozostają dla nas wspar-
ciem w tym trudnym czasie jaki przeżywamy. Dzi-
siaj możemy rozszerzyć te słowa na cały Kościół  
w Ukrainie i mówić – Wypłyń na głębie, Kościele 
łaciński na Ukrainie. Z Chrystusem odniesiesz zwy-
cięstwo! 

Dlatego w dzień kanonizacji chcemy zjednoczyć 
się we wspólnej dziękczynnej modlitwie. Dziękować 
będziemy za Jego życie, cierpienie i śmierć, które 
stały się najpiękniejszą encyklikę. Żadna inna ency-
klika nie miała takiej siły. Żadna inna nie przypro-
wadziła do Boga tylu ludzi. To, jak żył i umierał na 
oczach całego świata, było dowodem jego miłości 
do nas. A dziękczynna modlitwa niech będzie świa-
dectwem naszej miłości do Niego. 

Niedzielna uroczystość kanonizacyjna, to również 
spojrzenie na życie papieża Jana XXIII. To o nim, 
podczas beatyfikacji mówił Jan Paweł II: „W pamię-
ci wszystkich utrwalił się obraz papieża Jana z uś-
miechem na twarzy i z ramionami szeroko otwar-
tymi, przygarniającymi cały świat”. Zaś „w ostatnich 
chwilach swego życia Jan XXIII pozostawił Kościo-
łowi swój testament: «Tym, co najcenniejsze w ży-
ciu, jest Jezus Chrystus, Jego święty Kościół, Jego 
Ewangelia, prawda i dobroć». Ten testament prag-
niemy dzisiaj podjąć również my, dziękując Bogu za 
to, że dał nam go jako pasterza”. 

A francuski pisarz, laureat Nagrody Nobla, Fran-
çois Mauriac, napisał o Janie XXIII: „Bądź błogosła-
wiony, Papieżu Janie, za to, że błogosławiłeś wszys-
tkich ludzi, że mówiłeś do wszystkich jak ojciec, 
który kocha, że kochałeś ten świat taki, jakim go 
uczyniły liczne cierpienia i zbrodnie, ale także ge-
niusz i świętość”. 

Te dwa świadectwa, niech będą dla nas zachętą 
abyśmy w Chrystusie i Jego świętym Kościele, od-
krywali prawdę i dobroć Ewangelii. Abyśmy kochali 
świat takim jakim jest, ponieważ pośród cierpienia 
odnajdujemy w nim geniusz świętości, który napa-
wa nas nadzieją. 

Uczestnicząc w kanonizacji, z nadzieją powierzam 
nowym Świętym wspólnotę Kościoła na Ukrainie 
i dziękuję za wiarę każdej i każdego z Was, prosząc 
o łaskę świętości dla Was i dla siebie. 

+ Mieczysław Mokrzycki 
Arcybiskup metropolita lwowski 

Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Ukrainy 
Rzym, 25.04.2014 r. 



 

Jan Paweł II – Wielki 
Wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską, 16 paździer-

nika 1978 roku, zaskoczył świat katolicki. Żaden z ekspertów, komen-
tujących szanse uczestników konklawe nie przewidział, że nowym pa-
pieżem zostanie 58-letni arcybiskup metropolita Krakowa. Nieugięte 
stanowisko wobec władz komunistycznych w Polsce zyskało kardyna-
łowi Wojtyle szeroki podziw i szacunek. 

Wkrótce Jan Paweł II stał się jedną z najsłynniejszych postaci na-
szych czasów. Podróżując na wszystkie kontynenty witany był przez 
wiernych różnych wyznań jako „duszpasterz świata”, pielgrzym nadziei 
i żarliwy obrońca wolności oraz praw obywatelskich. 

„Najmłodszy papież XX wieku” urodził się w Wadowicach 18 maja 
1920 roku Wychowywany był w duchu religijnym i patriotycznym. 
W młodości lubił sport: narciarstwo i piłkę nożną. Tuż przed wybu-
chem II wojny światowej rozpoczął w Krakowie studia polonistyczne. 
Pasjonowały go teatr i literatura. 

Podczas okupacji Karol Wojtyła pracował jako robotnik. W tym 
czasie odkrył powołanie kapłańskie i rozpoczął naukę w tajnym semi-
narium duchownym w Krakowie. W dzień pracował fizycznie, wieczo-
rami studiował. Od 1944 roku musiał się ukrywać. 

W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk krakowskiego 
kardynała Adama Stefana Sapiehy. Pracował jako duszpasterz para-
fialny i akademicki, wykładał na Wydziale Teologicznym UJ, w kra-
kowskim seminarium i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

W 1958 roku otrzymał sakrę biskupią. W 1964 roku został arcybis-
kupem Krakowa, a w trzy lata później kardynałem. Jeszcze jako biskup 
aktywnie uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. 

O roku 1978 mówi się, że był to „Rok trzech papieży”. Paweł VI 
zmarł 6 sierpnia w wieku 80 lat. 26 sierpnia konklawe wybrało jego 
następcę, Jana Pawła I, który nieoczekiwanie zmarł 33 dni później. 
14 października kardynałowie ponownie zebrali się w Kaplicy Syksytyń-
skiej. Po dwóch dniach konklawe wybrali kardynała Wojtyłę następcą 
św. Piotra. Był to pierwszy od 455 lat papież spoza Włoch. 

Szybko okazało się, że nowy Papież jest dynamiczny i łatwo nawią-
zuje kontakt z ludźmi. Uroczystości i regularne spotkania z pielgrzy-
mami w Rzymie, a przede wszystkim podróże zagraniczne, umożliwiły 

milionom ludzi, po raz pierwszy w historii, tak szeroki i bliski kontakt z Papieżem. Tę bezpośredniość 
w kontaktach Jana Pawła II z wiernymi wykorzystał turecki zamachowiec Ali Agca, który 13 maja 1981 roku 
ciężko ranił Papieża, strzelając do niego z broni palnej podczas audiencji na Placu św. Piotra. Po długiej 
rekonwalescencji Papież odbył pielgrzymkę do sanktuarium w Fatimie, oświadczając, że uratowanie życia 
zawdzięcza interwencji Matki Bożej. 

Jan Paweł II ustawicznie działał na rzecz pokoju: wzywał do położenia kresu wszelkim konfliktom zbroj-
nym i wspierał rozwiązania oparte na dialogu i wyrzeczeniu się przemocy. Powszechnie uważa się, że 
Papież wywarł istotny wpływ na przemiany lat 1980-90 w Polsce i ogólnie w Europie wschodniej. Zdaniem 
wielu Jan Paweł II bardzo przyczynił się do obalenia komunizmu bez rozlewu krwi. 

Wraz z rozpadem Bloku Wschodniego stosunki między Moskwą i Watykanem nabrały nowego znacze-
nia. W 1989 roku Michaił Gorbaczow odwiedził Rzym i jako pierwszy w historii radziecki przywódca prze-
kroczył progi Watykanu. Powiedział wtedy o Papieżu, że jest największym na świecie autorytetem moralnym. 

Papież odrzucał kompromisy w dziedzinie moralnej. Wzywał do zwalczania ubóstwa na świecie, ale tym 
którzy widzieli rozwiązanie w propagowaniu antykoncepcji, odpowiadał, że jest to moralnie nie do przy-
jęcia. Dążył do polepszenia sytuacji kobiet na świecie. Podkreślał jednak, że macierzyństwo powinno być 
ich podstawowym, naturalnym powołaniem. 

Nie było wątpliwości, że rodacy traktowali Papieża jako świętego naszych czasów, któremu należy się 
cześć za życia i wdzięczność za jego kluczową rolę w wyzwoleniu kraju spod komunizmu. 

Nieustanne działania w obronie godności ludzkiej przed moralnymi, społecznymi i politycznymi zagro-
żeniami współczesnego świata oraz osobista charyzma dopełniały obrazu Papieża Jana Pawła II jako jednej 
z najwybitniejszych postaci jego czasów. 



 

Jan XXIII – Dobry Papież   
Papież Jan – pokorny, serdeczny i skromny – tak miliony ludzi 

zapamiętały Jana XXIII, który stał na czele Kościoła w latach 1958-
1963. Ten 261. papież przeszedł do historii jako inicjator Soboru 
Watykańskiego II. „Moja osoba się nie liczy” – mówił. 

Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 listopada 1881 roku w miej-
scowości Sotto il Monte koło Bergamo na północy Włoch w biednej, 
wielodzietnej rodzinie rolników. W wieku 12 lat trafił do seminarium 
duchownego w Bergamo. W 1904 roku ukończył studia teologiczne, 
a kilka tygodni później otrzymał święcenia kapłańskie w Rzymie. Wkrót-
ce powrócił do Bergamo, gdyż biskup jego rodzinnej diecezji miano-
wał go swym sekretarzem. W 1921 roku papież Benedykt XV wezwał 
go do pracy w ówczesnej watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania 
Wiary. W 1925 roku otrzymał święcenia biskupie. Jako zawołanie bis-
kupie wybrał słowa: „Obedientia et Pax”(posłuszeństwo i pokój). Od 
tamtego czasu pełnił urzędy wizytatora apostolskiego w Bułgarii (od 
1925), delegata w Turcji i w Grecji (od 1934), nuncjusza apostol-
skiego we Francji (od 1944), stałego obserwatora papieskiego w sie-
dzibie UNESCO w Paryżu (od 1951). Kapelusz kardynalski otrzymał 
15 stycznia 1953 roku. Tego samego dnia kardynał Angelo Roncalli 
został mianowany patriarchą Wenecji.  

Gdy 28 października 1958 r. został obrany papieżem, był mało zna-
ny światu. Poza tym od początku dominowało przeświadczenie, że 
77-letni Jan XXIII będzie „papieżem przejściowym”. Jednak wkrótce 
opinię tę zweryfikowały jego decyzje i gesty, które sprawiły, że prze-
szedł do historii jako jeden z największych papieży ostatnich stuleci. 

Na początku posługi nowy papież postawił sobie trzy cele. Pier-
wszym było zwołanie synodu dla Rzymu, jakiego nigdy wcześniej nie 
było. W ten sposób chciał nadać nowe impulsy duszpasterstwu i życiu 
wiernych Wiecznego Miasta. Cel drugi to stworzenie nowego kode-
ksu prawa kościelnego. Prace nad nim rozpoczęły się wkrótce po 
inauguracji jego pontyfikatu, a zakończyły się 20 lat po jego śmierci, 
w 1983 roku wydaniem Kodeksu Prawa Kanonicznego, już w czasach 
Jana Pawła II. Trzecie zadanie, jakie wyznaczył sobie Jan XXIII, to 
zwołanie II Powszechnego Soboru Watykańskiego. Sam papież – jak 
zauważają biografowie – nie zdawał sobie początkowo sprawy z do-
niosłości tego wydarzenia i przewidywał, że Sobór potrwa najwyżej kilka miesięcy. Na wniosek Jana XXIII 
wystosowano do biskupów, zakonów, uniwersytetów katolickich na całym świecie prośbę o nadsyłanie 
propozycji tematów do dyskusji na Soborze. Odpowiedzi przyszło bardzo dużo. 

Sobór Watykański II został zainaugurowany 11 października 1962 roku, a w jego otwarciu udział wzięło 
2500 ojców soborowych. Po raz pierwszy w historii 18 niekatolickich Kościołów przysłało do Rzymu swych 
oficjalnych obserwatorów. Pierwsza sesja soboru trwała do 8 grudnia 1962 roku. Pod jej koniec papież 
ciężko zachorował na nowotwór. Zmarł 3 czerwca 1963 roku w Watykanie nie doczekawszy drugiej sesji 
soboru. W chwilach jego agonii, na placu Świętego Piotra modliły się tysiące Rzymian. 

Serca milionów wiernych, przede wszystkim Włochów, Papa Buono zdobył nie tylko dzięki wielkim 
reformom w Kościele, ale głównie za sprawą swej niestrudzonej, pełnej pokory, serdeczności, radości i do-
broci posługi duszpasterskiej. W zbiorowej pamięci pozostało jego słynne improwizowane Przemówienie 
pod Księżycem, wygłoszone 11 października 1962 roku, w dniu rozpoczęcia Soboru Watykańskiego. Gdy 
mieszkańcy Rzymu zebrali się ze świecami i pochodniami na placu świętego Piotra, Jan XXIII stanął w oknie i 
skierował do nich pełne ciepła, miłości i pokory słowa. Mówił wtedy między innymi: „Moja osoba nic się 
nie liczy. To brat przemawia do was, brat, który stał się ojcem z woli Naszego Pana (…). Kiedy wrócicie do 
domu, pogłaszczcie dzieci i powiedzcie: to od papieża”. 

Był zawsze przede wszystkim duszpasterzem i mimo lat pracy w Watykanie, między innymi w jego 
służbie dyplomatycznej, nigdy nie uchodził za człowieka Kurii Rzymskiej jako instytucji – podkreślają 
watykaniści. Był też ostatnim papieżem, który nie podróżował za granicę. 

Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1965 roku. Jan XXIII został beatyfikowany przez Jana Pawła II 
3 września 2000 roku razem z papieżem Piusem IX. 



 

Prymas Polski: Kanonizacja 
to nie nominacja na świętego 

 

– Kanonizacja to nie jest nominacja na świętego. 
To jest tylko urzędowe potwierdzenie tego, że całe 
życie danego człowieka było święte, zgodne z przy-
kazaniami Bożymi i cnotami teologicznymi – mówił 
abp Józef Kowalczyk do dziennikarzy przed wylo-
tem z poznańskiego lotniska Ławica do Rzymu. 

Prymas Polski podkreślił, że Ojciec Święty Jan 
Paweł II wyróżniał się praktykowaniem cnót teolo-
gicznych oraz wysoką kulturą, opartą na persona-

lizmie chrześcijańskim. „To co mówił znajdowało 
u niego odbicie w codziennym życiu. Jego świętość 
była autentyczna” – zaznaczył. 

Zauważył, że kanonizacja ma wielkie znaczenie 
dla całego świata, on sam jednak nie potrzebuje  
żadnych dowodów na świętość Jana Pawła II. „Jest 
potwierdzeniem tego, czego byłem świadkiem. Jego 
świętość widziałem na co dzień i o tym byłem prze-
konany. Nie potrzebuję na to żadnych dowodów” – 
stwierdził abp Kowalczyk. Podkreślił, że podczas pro-
cesów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego był powo-
łany na świadka i to osobiście potwierdził. 

Prymas Polski zauważył, że niedzielne uroczys-
tości będą miały ogromnie ważne znaczenie dla obec-
nych i przyszłych pokoleń, dla historii. Zaznaczył, 
że wszyscy Polacy powinni się z tego cieszyć, nie-
zależnie czy jest są agnostykami, czy gorącymi kato-
likami. „Nie zdarzył nam się w historii człowiek, 
który w swojej dziedzinie stał się zadziwieniem dla 
całego świata i poruszył tak wielu ludzi, nie tylko 
wierzących” – podkreślił prymas. 

Wyraził nadzieję, że to, co będziemy przeżywać 
w niedzielę, zjednoczy nas, Polaków i „zachęci do 
zrobienia rachunku sumienia, czy to co robimy od 
pewnego czasu jest rzeczywiście w duchu Jana Pa-
wła II i jego nauczania”. 

 
 

Papież Benedykt XVI 
weźmie udział w uroczystościach 
kanonizacyjnych 

 

Emerytowany papież Benedykt XVI będzie kon-
celebrował z papieżem Franciszkiem niedzielną Mszę 
kanonizacyjną Jana Pawła II i Jana XXIII – poinfor-
mował w sobotę watykański rzecznik ksiądz Federico 
Lombardi. 

Oto tekst oświadczenia ks. Lombardiego: 

Papież senior Benedykt XVI przyjął zaproszenie 
i poinformował papieża Franciszka, że jutro rano 
będzie obecny na uroczystości i będzie koncelebro-

wał Mszę św. Nie oznacza to jednak, że podejdzie 
do ołtarza. Najprawdopodobniej przy ołtarzu staną 
kardynałowie Sodano i Re, a następnie kardynał Dzi-
wisz, Vallini i biskup Bergamo. 

Natomiast papież-senior będzie między kardyna-
łami i biskupami, po lewej stronie placu przed ba-
zyliką i wszyscy z radością przyjmiemy jego obec-
ność. Benedykt XVI bardzo rzadko uczestniczy 
w publicznych uroczystościach w Watykanie odkąd 
zrezygnował z papieskiego urzędu w lutym ubie-
głego roku. Jedną z takich rzadkich okazji był luto-
wy konsystorz, w czasie którego godność kardynała 
otrzymało 18 dostojników kościelnych z całego 
świata. 

Wcześniej Watykan informował, że Benedykt XVI 
otrzymał zaproszenie, ale nie było oficjalnego po-
twierdzenia jego udziału we Mszy. Agencja AFP za-
uważa, że obecność emerytowanego papieża na Mszy 
kanonizacyjnej doda splendoru tej i tak wyjątkowej 
uroczystości, na którą – jak się szacuje – może przy-
być nawet milion wiernych. Niektóre media już 
wcześniej pisały o „Mszy czterech papieży”, podczas 
której obecny papież u boku swego poprzednika weź-
mie udział w kanonizacji dwóch innych papieży. 
„To będzie wydarzenie, jakiego Watykan w swojej 
historii nie widział” – ocenia szef biura pielgrzym-
kowego diecezji rzymskiej Opera Romana Pellegri-
naggi ksiądz Liberio Andreatta. 



 

 

Do „rozniecania iskry Bożej łaski” i ”przekazywania światu ognia miło-
sierdzia” wezwał Jan Paweł II podczas konsekracji Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach w sierpniu 2002 r. Było to bezpośrednie na-
wiązanie do słów, które skierował Jezus do św. Faustyny Kowalskiej:  
„[Z Polski] wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”. „W miło-
sierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (...) Bądźcie świadkami miło-
sierdzia!” – mówił wtedy Ojciec Święty. W grudniu 2003 r. Jan Paweł II pobłogosławił ogień, któ-
ry od tamtej pory pali się nieustannie przed obrazem Jezusa Miłosiernego w łagiewnickiej świątyni. 

Ten właśnie ogień zapłonął w naszej świątyni w Niedzielę Palmową, a dziś ma szansę zapłonąć 
również w naszych rodzinach. Odpalmy świece od Iskry i zanieśmy je w progi naszych domów, 
a o godzinie 21:37 wystawmy w oknach, aby cały świat wiedział, że mamy Wielkiego Świętego. 
Niech każdy z nas doświadczy blasku Miłosierdzia Bożego. 

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam: 
 w poniedziałek – św. Wojciech, patron Polski; 
 we wtorek – św. Katarzyna Sieneńska; 
 w czwartek – św. Józef, opiekun Pana Jezusa; 
 w piątek – św. Atanazy, biskup i doktor Kościoła. 
2. Liturgia dnia dzisiejszego wskazuje nam na Boże 
miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze od-
puszczenia grzechów, lecz również w tym, że Pan 
Jezus osobiście chce się spotkać z wątpiącym Toma-
szem, a w nim z każdym z nas. Niedziela dzisiejsza 
rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia. Dziś za 
odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego może-
my uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. 
Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania 
do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do 
Komunii Św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 
Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub też za 
kogoś ze zmarłych. 
3. Dnia 19 maja będzie przeprowadzona zbiórka ele-
ktrośmieci, którą za zgodą księdza biskupa prze-
prowadza w naszej diecezji akcja Kirche In Not przy 
pomocy firmy Green Office Ecoligic. Celem tych dzia-
łań jest pozyskanie środków, dzięki którym Kirche 
In Not służy pomocą kościołowi misyjnemu będące-
mu w potrzebie, wspólnotom kościoła prześladowa-
nego i klasztorom kontemplacyjnym. 
4. W połowie tygodnia wchodzimy w maryjny mie-
siąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół 
ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie. 
W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy 
celebrowali codziennie po wieczornej Mszy św. Ser-
decznie zapraszamy.  
5. Od 1 maja zapraszamy na Mszę św. o godz. 1700 
w Sanktuarium na Skałce. W maju Msze święte co-

dziennie, a od czerwca w soboty i niedziele. 
6. W sobotę, w Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Pol-
ski, rozpocznie się Kanoniczna Wizytacja naszej 
parafii. Tego dnia msze św. w porządku niedzielnym 
z jednym wyjątkiem. Nie będzie Mszy św. o godz. 
1800 w Kościele, ponieważ o godz. 1700 w Sanktu-
arium na Skałce ks. Bp Grzegorz Kaszak udzieli na-
szej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Zachę-
camy by szczególnie w tych dniach wspierać nasza 
młodzież modlitwą, by przyjęcie tego sakramentu 
umocniło ich do mężnego wyznawania wiary. 
7. W tym tygodniu przypada: 
 pierwszy czwartek miesiąca – dziękujemy za 
dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i świę-
te powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także 
z naszej wspólnoty parafialnej. O godz. 1500 Msza 
św. w Cementowni 
 pierwszy piątek miesiąca – wypełniamy prośbę 
Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy 
nasze i całego świata. Spowiedź od godz. 1700. Wy-
jątkowo nie w sobotę, ale w piątek odwiedziny cho-
rych od godz. 900. Prosimy o przekazanie tej infor-
macji zainteresowanym osobom. 
 pierwsza sobota miesiąca – czcimy Matkę Naj-
świętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą na-
szą codzienność. a o godz. 700 Msza św. Różańcowa. 
Serdecznie zapraszamy. 
8. W środę zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblij-
nego po wieczornej Mszy św. 
9.  Zachęcamy do zapoznania się z atrakcjami przy-
gotowanymi w naszym mieście z okazji majówki w 
dniach 1 – 3 maja. Więcej informacji na plakatach. 
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 



 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 28 kwietnia – 4 maja 2014 r. 

28 kwietnia – poniedziałek 

700 1) + Jadwiga Czyżewska – od brata Andrzeja z rodziną. 

 2) + Alfreda Nowak – od Lidii i Henryka Antonik z dziećmi. 

1800 + Ks. Bogusław Bodziony – od ks. Michała Musialskiego i Janiny Musialskiej 

z rodziną. 

29 kwietnia – wtorek 

700 1) + Jadwiga Czyżewska – od brata Ryszarda z rodziną. 

 2) + Alfreda Nowak – od rodziny Jagła. 

1800 + Ks. Bogusław Bodziony – od Jadwigi Plechowskiej z rodziną. 

30 kwietnia – środa 

700 1) + Ks. Bogusław Bodziony – od cioci Weroniki Bodziony i kuzynek Jasi, Marysi, 

Józi, Poli, Krystyny, Teresy i Zosi z rodzinami oraz od kuzyna Zbigniewa. 

 2) wolna 

1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

1 maja – czwartek 

700 1) + Janina Żyła – w 6. r. śmierci. 

 2) + Alfreda Nowak – od synowej Doroty i syna Jacka. 

1800 + Andrzej Klekner – w 15. r. śmierci. 

2 maja – piątek 

700 1) + Józefa, Roman, Leszek Gałeccy; Czesław Golba. 

 2) + Alfreda Nowak – od siostry Gieni z rodziną. 

1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

3 maja – sobota – NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

700 Msza Koła Różańcowego. 

900 + Zygmunt Pilarczyk – w 2. r. śmierci – od żony. 

1030 + Kazimierz Wójcik (18. r. śmierci); Mieczysław Wójcik; Anna, Bolesław Pałucha; 

Jan, Stefania, Józef Karpała. 

1200 Msza w intencji Ojczyzny. 

1700 Bierzmowanie. 
(Sanktuarium w Skałce) 

4 maja – niedziela 

700 + Ks. Bogusław Bodziony – od siostrzeńca Michała z Agnieszką i Szymonem. 

900 1) + Stanisława, Marek Wnuk; Ewa, August, Stefan Stanek. 

 2) + Zenona Pilarska – od syna Krzysztofa i synowej Diviny. 

1030 Chrzest. 

1200 Za parafian. 

1800 1) + Maria Firek – od sąsiadów z ulicy Paderewskiego. 

 2) + Marian Szczygieł. 
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