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Po pierwsze:
Papież jest prawdziwym
intelektualistą, błyskotliwym
człowiekiem, który wciąż
studiuje i nie może nasycić
się czytaniem. Czyta w kilkunastu językach.
Po drugie - Ojciec Święty jest duszpasterzem. Ma serce duszpasterza. Kocha
ludzi i jak Dobry Pasterz chce służyć im
osobiście. Każdego dnia ma wiele audiencji. Audiencja generalna - jak wiemy - jest
w każdą środę. I właśnie podczas tych audiencji mówił do ok. 17350 tys. ludzi. Odbył 102 podróże zagraniczne, podczas których odwiedził 129 krajów. Te podróże są
znakiem jego pasterskiego pragnienia, aby
być ze swoim ludem. Odbył 143 podróże
do różnych zakątków Włoch. Diecezja
rzymska liczy 334 parafie. Wizytował 302
spośród nich.
Ojciec Święty jako pasterz i nauczyciel
wydał ogromną liczbę dokumentów. Napisał 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich,
11 konstytucji apostolskich, 42 listy apostolskie i 28 motu proprio. Dodać też trzeba niezliczoną liczbę przemówień wygłoszonych podczas podróży, audiencji środowych i audiencji specjalnych, na których
spotykał się z setkami mniejszych grup.
Dodatkowo Jan Paweł II przewodniczył 15
synodom biskupów. Przyjął 38 głów
państw przybywających z oficjalnymi wizytami. Podczas mniej formalnych wizyt
przyjął ok. 700 głów państw. Prywatnie
spotkał się również z ponad 230 premierami rządów.
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W czasie licznych
podróży do różnych
krajów świata i różnych
zakątków Włoch Jan
Paweł II był widziany
„na żywo” przez więcej ludzi niż jakikolwiek człowiek w historii świata. Podczas
swego pontyfikatu beatyfikował 1315 osób
i kanonizował 476. To więcej niż w przypadku wszystkich papieży czasów nowożytnych razem wziętych. Mianował 232
kardynałów.
Wspominałem, że są trzy rzeczy, które
musimy wiedzieć o Ojcu Świętym. Trzeci
jest to, że jest on mężem głębokiej modlitwy i duchowości. Pracuje od rana do nocy,
ale ciągle znajduje czas, aby każdego dnia
spędzić kilka godzin na prywatnej modlitwie. W rzeczywistości całe jego życie jest
modlitwą. Wierzę, że pozostaje on w nieustającej jedności z Bogiem. Bez wahania
mogę powiedzieć, że nasz Ojciec Święty
jest najświętszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek w życiu spotkałem.
Przez swój pontyfikat Ojciec Św. podkreśla wiele tematów dotyczących życia
chrześcijańskiego. Jest jednak kilka, które
podkreśla w sposób specjalny. Często
mówi o godności każdej ludzkiej istoty,
podkreślając, że musi ona być respektowana. Jest to szczególnie ważne w naszych
czasach, kiedy myślimy o milionach ludzi
żyjących w skrajnej biedzie, bez pożywienia, schronienia albo ubrania; albo kiedy
myślimy o milionach, które wciąż żyją pod
dyktatorskimi albo represyjnymi rządami.
Ciąg dalszy za tydzień
Kardynał Edmund Szoka
Do użytku parafialnego
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Uwaga kierowcy Uwaga przechodnie
Jesteśmy w przededniu wakacji.
Rozpoczynamy czas wypoczynku, czas urlopów.
Wyjeżdżamy w góry, nad morze, do rodziny.
Niech św. Krzysztof, Patron podróżnych, broni nas przed wypadkami.
Pomoże nam bezpiecznie dotrzeć do celu.
Co roku ginie w Polsce na drogach 6 tys. osób.
Trzeba bezwzględnie uważać na drodze.Kierowcy zbyt rzadko się uśmiechają.
Życzliwość to także sposób, aby i wypadków było mniej.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRODRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWROKA ZACHARIASZA:

ŁA APOSTOŁA DO GALATÓW:

Za 12, 10-11

Ga 3, 26-29

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

EWANGELIA: Łk 9, 18-24
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli
z Nim uczniowie, zwrócił się do nich
z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”.Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią,
że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.Zapytał ich: „A wy za kogo
Mnie uważacie?”. Piotr odpowiedział: „Za
Mesjasza.Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym
nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi

wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez
starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie” .
Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto
chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe
życie z mego powodu, ten je zachowa”.
Oto słowo Pańskie

Kim jest dla mnie Chrystus?
„A wy za kogo mnie uważacie?” - zapytał Jezus. Piotr odpowiedział w imieniu
Apostołów, bazując na swoim doświadczeniu bycia z Jezusem. Jednak samo doświadczenie nie wystarczyło, aby udzielić
prawidłowej odpowiedzi. Potrzebne było
natchnienie Ducha Ojca, aby odkryć w Nauczycielu, kogoś więcej niż zwykłego człowieka.
Jezusowe pytanie dziś można sformułować w sposób następujący: Jeśli uważasz
Mnie za Syna Bożego, to co się zmienia
w Twoim życiu? Zauważamy, że bezpośrednio po Piotrowym wyznaniu, Chrystus
poucza Uczniów, że Mesjasz będzie musiał cierpieć, że zostanie zabity, ale trzecie-

go dnia zmartwychwstanie. Tego typu zapowiedź z pewnością ich zaskoczyła. Nie
tego się spodziewali...
Każdy, kto wyznaje Boga w Jezusie, musi
stanąć wobec tej prawdy o cierpiącym Zbawicielu. Konsekwencją uznania Jezusa jest
pójście w Jego ślady, zachowanie Jego nauki, czynienie wszystkiego, czego On sam
nas nauczał - i to niezależnie od tego,
że owo konsekwentne trwanie przy Nim,
niejednokrotnie narazi nas na niezrozumienie i odrzucenie, a może nawet i na utratę
życia. Ale trzeciego dnia jest zmartwychwstanie! „Za kogo więc Mnie uważacie?” - pyta Jezus. Odpowiedź piszemy
naszym własnym życiem.
ks. Witold Wiśniowski - paulista
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Sprawozdanie z działalności Duszpasterskiej Rady Parafialnej
przy Parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach
Duszpasterska Rada Parafialna przy Parafii Ofiarowania N .M.P. w Wadowicach
powstała wiosną 2002 r . W jej skład oprócz
osób duchownych wchodzi około trzydziestu wiernych z naszej parafii. Zgodnie
ze Statutem DRP ma rozwijać i pogłębiać
życie religijne w parafii poprzez
współpracę duchowieństwa i katolików
świeckich. Zwracamy uwagę na potrzebę
jedności i braterskiej miłości w tej współpracy.
Duszpasterska Rada Parafialna jest w naszej parafii rzeczywistością nową, dlatego
nie mając oparcia w tradycji sami musimy
tę tradycję tworzyć oraz wypracowywać
metody działania.
Od momentu powstania zostaliśmy podzieleni na cztery sekcje:
1. Sekcja ds. wychowania
2. Sekcja ds. społecznych
3. Sekcja ds. ekonomicznych
4. Sekcja ds. współpracy zewnętrznej.
Spotkania ogólne odbywają się raz na
kwartał, a spotkania w sekcjach raz w miesiącu.
W czasie tych spotkań staramy się określać kierunki działania zgodnie z nauczaniem
i potrzebami Kościoła oraz wyznaczać zadania odpowiadające na bieżące potrzeby
naszej parafii.
Na nasze spotkania zapraszaliśmy przedstawicieli innych grup działających w parafii dla lepszego poznania ich działalności oraz
rozeznania możliwości współpracy i wsparcia ze strony DRP . Gościliśmy między innymi Zespół Charytatywny, Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga , Stowarzyszenie im.
dr E. Wojtyły oraz Siostry Albertynki.
W ciągu tych dwóch lat naszego istnienia
podejmowaliśmy między innymi następują-

ce działania: pomoc osobom starszym, samotnym i ubogim również w postaci bezpłatnych porad lekarskich; aktualizacja strony internetowej „Bazyliki”; starania w Urzędzie Miasta o ograniczenie ruchu pojazdów
w rejonie naszej Świątyni; stała dyskusja na
tematy koniecznych prac remontowych
i budowlanych jak np. wymiana pokrycia dachu, adaptacja pomieszczenia przy wejściu
na chór na kaplicę z konfesjonałem dla osób
słabo słyszących; organizowanie w czasie
wakacji i ferii zimowych wycieczek dla dzieci
- były to piesze wędrówki mające na celu
poznanie miejsc kultu w Wadowicach i okolicy, wycieczki autokarowe miedzy innymi
do Zakopanego, na Jasełka do Kalwarii Z. i
do Wytwórni Filmów Animowanych w Bielsku Białej. W czasie tych wycieczek odbywały się konkursy z nagrodami; dziełem
członków DRP był również montaż słowno
- muzyczny o św. Teresie oraz przygotowanie czuwania modlitewnego w intencji Ojca
Świętego w 84 rocznicę Jego urodzin.
Zdajemy sobie sprawę ,że łatwiej nam jest
realizować zadania dotyczące sfery materialnej niż duchowej. Fakt ten uświadamia nam
potrzebę ciągłej formacji religijnej.
Na spotkaniach naszej Rady ma miejsce
taka formacja. W czasie każdego z zebrań
nasi kapłani omawiają kierowane do wiernych bieżące dokumenty Kościoła oraz poruszają inne tematy ważne dla naszego życia
duchowego. Niedawno wspólnie z Akcją
Katolicką przeżyliśmy w Zawoi jednodniowe spotkanie formacyjne którego wiodącym
tematem było odkrywanie swojego miejsca
i roli we wspólnocie jaką jest parafia, Duszpasterska Rada Parafialna i rodzina.
Bogdan Pamuła – Przewodniczący DRP
Wadowice, 6 czerwca 2004
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Intencje mszalne
Czwartek 24 czerwca
6.00 Śp. Jan Mrozik
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Władysław Brańka
8.00 Śp. Janina Wacławska
12.00 Śp. Jan i Bronisława Dworzańscy - r. śm.
18.00 O błog. Boże w życiu i w pracy, o zdrowie i
opiekę Bożą dla Haliny i Macieja
Śp. Jan Piwowarczyk
Piątek 25 czerwca
6.00 Śp. Tadeusz Woźnica
Śp. Maria i Józef Węgrzyn
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Anna, Edward i Irena Burzej
8.00 Śp. Władysław Podgórny
12.00
18.00 Śp. Zofia i Władysław Brańka
Śp. Janina, Agnieszka i Stefan Łopateccy

Poniedziałek 21 czerwca
6.00 Śp. Leon Sikora
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Józef Targosz
8.00 Śp. Stanisław Oczkowski
12.00 Śp. Wanda Zacny
18.00 Śp. Stanisław Gielas - 1 r. śm.
Śp. Maria Dradrach - 17 r. śm.
Wtorek 22 czerwca
6.00 Śp. Maria
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Wanda Zacny
8.00 Śp. Władysław Brańka
12.00 Śp. Leon Sikora
18.00 Śp. Roman Komendera - 3 r. śm.
Śp. Wanda Zacny

Sobota 26 czerwca
6.00 Śp. Antoni i Barbara Nowak
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Jan Gołąb i Franciszek Sośnicki
8.00 Śp. Władysław Brańka
12.00 Śp. Władysław i Karolina Woźniczka - 13 r.śm.
18.00 Śp. Władysław Kasprzak
Śp. Leon Sikora

Środa 23 czerwca
6.00 Śp. Janina, Franciszek i dzieci
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Władysław Brańka
8.00 Śp. Maria, Władysław, Jan i ich rodzice
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Janina i Jan Dębscy
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Niedziela 27 czerwca
6.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Jan i Janina Bąk
Śp. Bronisława Szczygieł
9.00 Śp. Piotr Czaicki
10. 30 Śp. Magdalena Marek - 2 r. śm.
12. 00 Śp. Władysław i Stefania Dobisz
Śp. Jan i Paulina Komendera
13. 15 Śp. Andrzej Sordyl - 1 r. śm.
19. 00 Śp. Władysław i Helena
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1. W tym tygodniu dzieci i młodzież
kończy rok szkolny. Niech rodzice zatroszczą się by na zakończenie roku szkolnego
dzieci i młodzież przystąpiły do spowiedzi
i komunii św. Z tej okazji w tym tygodniu
spowiadamy codziennie rano od godz. 6.00
do 8.30, oraz od 17.30 do 18.30.
2. Przez cały czerwiec czcimy Najświętsze Serce Boże. Nabożeństwo do Bożego
Serca odprawiamy o godz. 18.30.
3. W środę na Nowennie o godz. 8.30 i
17.30 modlimy się za nauczycieli i dzieci
kończących rok szkolny.
4. W czwartek na godzinę 16.30 zapraszamy na spotkanie członków Honorowej

Straży Serca Bożego.
5. W sobotę 26 czerwca pielgrzymujemy na Podhale, szlakiem śp. ks. Tischnera.
Koszt 15 zł. Wyjazd o godz. 7.00.
6. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kazania
będzie głosił nasz rodak – o. Jerzy Stopa. Na
mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy zwłaszcza chorych. Będą ją odprawiać Księża Rodacy.
7. Święci tego tygodnia: W poniedziałek wspomnienie św. Alojzego Gonzagi zakonnika, czwartek - uroczystość narodzenia
św. Jana Chrzciciela.
/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Wizytacja Biskupia okiem Proboszcza
Nasza parafia miała szczęście przeżywania długiej wizytacji. Przez pięć dni ks. Biskup Jan Szkodoń przyglądał się poprzez
różne grupy i wspólnoty, a także specjalne
miejsca życiu naszej parafii. Podczas dni
wizytacyjnych krok w krok chodziłem
za ks. Biskupem. Słuchałem i patrzyłem
i bardzo się zastanawiałem obejmując modlitwą osoby i problemy.
Pragnę w pięciu odcinkach przedstawić
moje spostrzeżenia tyczące przeżytej wizytacji kanonicznej. Każdy dzień miał tak
wielkie bogactwo, że trudno mi będzie nawet zmieścić w jednej refleksji. Chcę więc
przekazać naszym parafianom to, co było
dla mnie najważniejsze w poszczególnym
dniu.
Ks. Biskup rozpoczął wizytację w pierwszą sobotę miesiąca czerwca, w wigilię
największej tajemnicy naszej wiary, czyli
Trójcy Przenajświętszej. Liturgiczne przywitanie Zastępcy Apostołów odbyło się
w bramie kościoła. Przekazałem Biskupo-

wi klucze kościoła – na czas wizytacji /ale
nie tylko/ On jest Gospodarzem. Podałem
do ucałowania relikwiarz zawierający cząstki Krzyża św. Ks. Biskup u wejścia pokropił początek drogi wizytacyjnej wodą święconą. Podczas przejścia przez kościół wierni
śpiewali pieśń. Po krótkiej modlitwie przed
Najświętszym Sakramentem odśpiewaliśmy błagalne wezwania do Boga w Trójcy
Jedynego, zakończone modlitwą ks. Biskupa ze święta patronalnego naszej parafii,
czyli z Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny.
Poszczególne stany przywitały ks. Biskupa. Najpierw Duszpasterska Rada Parafialna głosem P. Mieczysława Nowaka zdała
ocenę z pracy duszpastersko-gospodarczej
z okresu od ostatniej wizytacji, która była
w 1996 roku. Pani Maria Wolczko – przez
długi czas była sekretarką Rady Duszpasterskie, a także przełożoną Rycerstwa Niepokalanej – przekazała ks. Biskupowi wy-3-
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na ks. Biskupa czekała młodzież z kl. I i II
przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.Spotkanie było prawie godzinne.
W naszym kościele, który tak bardzo
związany z licznymi szkołami średnimi,
a zwłaszcza z dawniejszym gimnazjum,
a obecnie liceum ogólnokształcącym,
co roku w maju i czerwcu odprawiamy
wiele mszy św. zamawianych przez byłych maturzystów. W pierwszą sobotę ofiara krzyżowa była sprawowana dla upamiętnienia matury sprzed 54 i 55 laty.
Na początku ks. Biskup w serdecznych
słowach powitał tych, którzy przed przeszło pół wiekiem składali maturę.
Z kolei odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z grupami, w której znajdowali się
ministranci, lektorzy, oaza dzieci i schola.
Spotkanie to okraszone było pięknym dziecięcym śpiewem. Ks. Biskup wspominał
o ostatnim wielkoczwartkowym liście Ojca
Świętego do kapłanów, w którym podkreślał rolę i znaczenie służby liturgicznej,
a zwłaszcza ministrantów.
Tego dnia po obiedzie już od godz. 14.00
ks. Biskup nawiedził 3 rodziny wielodzietne. Po niezwykle miłych spotkaniach
w tych rodzinach odbyły się w kaplicy
domu katolickiego rozmowy Biskupa z grupą Honorowej Straży Serca Bożego, Kręgu Rodzin, Rodziny Radia Maryja, Drogi
Neokatechumenalnej, oraz Grupy modlitewnej o. Pio. Ponieważ grupy te są prężne, dlatego miały co przekazać Biskupowi.
Również kolejne spotkanie: ze wspólnotą Wiara i Światło, Rodziny Kolpinga, Pracowników kuchni św. Brata Alberta, Parafialnego Klubu Sportowego, dziecięcych
Róż Różańcowych, grupy misyjnej – odbyło się w bardzo radosnej atmosferze. Tam
gdzie są dzieci, oraz niepełnosprawni, zawsze dużo jest pogody ducha i swoistego
humoru.
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razy hołdu od naszej parafii. Przedstawiciele
młodzieży i dzieci składając kwiaty na ręce
ks. Biskupa życzyli owocnej wizytacji. Ks.
Proboszcz w powitalnych słowach mówił,
iż parafia Ofiarowania NMP, w której rozpoczyna się wizytacja jest specjalnie ubłogosławiona przez Boga, gdyż z niezbadanych wyroków Opatrzności w niej się narodził i spędził dzieciństwo i młodość obecny
Ojciec Święty. To wielka łaska i radość, lecz
także odpowiedzialność, by łaski tej nie
zmarnować. Często nawet dokucza to brzemię, by w parafii tej było takie duszpasterstwo, jakiego świadkiem jest Papież. Towarzyszy nam świadomość, że wciąż nie
dorastamy do tego poziomu. Jednocześnie
mamy poczucie, iż osoba Ojca Świętego jest
w naszej parafii bardzo żywa.
Na mszę św. rozpoczynającą wizytację
zaprosiliśmy zwłaszcza chorych, a także
wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej, Grupę
Charytatywną, oraz członków Duchowej
adopcji dziecka poczętego. W pierwszym
kazaniu ks. Biskup silnie podkreślił, iż czas
wizytacji to okres specjalnej łaski Pana.
Należy ją skrzętnie wykorzystać.
Zaraz po mszy św. ks. Biskup spotkał się
z powyższymi trzema grupami. Wielka niegdyś grupa Rycerstwa Niepokalanej /przy
zakładaniu zapisało się 600 osób/ obecnie
w comiesięcznych spotkaniach uczestniczy
do 20 osób. Niespożyty jest zespół charytatywny. Choć uczestniczy w nim prawie
10 pań, to jednak bez ich wytężonej pracy
całe duszpasterstwo w naszej parafii byłoby kulawe.
Po krótkim śniadaniu wyjechałem z ks.
Biskupem do 3 chorych osób. To reprezentacja tych cierpiących, których co miesiąc
odwiedzamy – jest ich od 20 do 30. Czas
nawiedzin chorych nie był długi, gdyż
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Cenne było spotkanie ks. Biskupa z chórem parafialnym i grupą pielgrzymkową.
Jedni i drudzy ukazywali przed Biskupem
wysoki poziom śpiewu, a także bogaty repertuar.
Ostatnim punktem wizytacji w tym dniu
była msza św., na którą zostały zaproszone rodziny wielodzietne.
Radością tego dnia były liczne spotka-

nia z żywymi wspólnotami naszej parafii.
Pewnym mankamentem był brak bogatszej
dekoracji podkreślającej wizytację biskupią.
Także odczuwalne było małe zainteresowanie mszą św. przez chorych, jak i rodziny
wielodzietne. Na tych mszach św. mało było
wiernych.
„I tak upłynął poranek, dzień i wieczór dnia
pierwszego”.
Ks. Proboszcz

20 czerwca 1920 roku rodzice Karol Wojtyła i Emilia z d. Kaczorowska, zamieszkujący
dom obok kościoła parafialnego przynieśli swojego chłopca do chrztu. Nasza chrzcielnica
jest jedyną w Polsce, która dostąpiła zaszczytu, iż przy niej otrzymał życie Boże obecny
Papież. Nikogo nie dziwi, że z tego powodu do bazyliki wadowickiej ciągną pielgrzymi
z Polski, z Europy, a nawet świata.
Po raz kolejny warto uświadomić sobie wielkość Ojca Świętego Jana Pawła II. Przybliża
nam ją przemówienie Kardynała Szoki.

BĘDZIE NAZWANY SWIĘTYM JANEM PAWŁEM WIELKIM
Przemówienie Kardynała Edmunda Szoki z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego
Jana Pawła II 11 października 2003 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II jest czwartym najdłużej urzędującym papieżem
w dwutysiącletniej historii Kościoła. Najdłużej na czele Kościoła stał św. Piotr. Jego
urzędowanie trwało od 34 do 37 lat, nie
znamy dokładnych dat. Błogosławiony
Pius IX kierował Kościołem przez ponad
31 lat; papież Leon XIII - przez 25 lat i 5
miesięcy. Nasz obecny Ojciec Święty stanie się trzecim najdłużej urzędującym papieżem, właśnie za 5 miesięcy.
Wymienienie wszystkich dokonań Jana
Pawła II w jednym wykładzie jest niemożliwe. Dlatego ograniczę się do mówienia
o moich osobistych relacjach i znajomości Jana Pawła II. Przedstawię również
niektóre dane statystyczne i kilka tematów, które przewijają się przez wszystkie
lata jego pontyfikatu.

Odkąd jestem w Rzymie (ponad 13 lat)
bliżej poznałem Ojca Świętego. Uczestniczyłem w wielu audiencjach oficjalnych, dotyczących mojej działalności, a także w wielu
spotkaniach nieformalnych. Dzięki tym
wszystkim spotkaniom mogę powiedzieć, że
nasz Ojciec Święty jest najwspanialszą osobą, jaką kiedykolwiek znałem. Mimo że znam
go dobrze, zawsze w jego obecności czuję
respekt, inspirację, aby być bardziej świętym, bardziej takim jak on.
W swoim pontyfikacie Papież Jan Paweł
II ustanowił model i wzór dla papiestwa.
Wierzę, że ten model będzie kontynuowany,
choć uważam, że nikt nie będzie zdolny dokonać tyle, co Jan Paweł II.
Jestem przekonany, że aby zrozumieć Papieża, trzeba wiedzieć o nim trzy rzeczy.
(ciąg dalszy na str. 8)
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