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W oczekiwaniu na beatyfikacjê

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
(1920 - 1978 - 2005)
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w Wadowicach urodzi³ siê Karol Wojty³a
szko³a podstawowa oraz œrednia w Wadowicach
studia na Wydziale Filologicznym UJ
praca w krakowskich zak³adach „Solvay”
konspiracyjne studia w Wy¿szym Seminarium Krakowskim
œwiêcenia kap³añskie
studia w Rzymie, potem w Krakowie na UJ
wikariusz w par. Niegowiæ k. Bochni
wikariusz par. œw. Floriana w Krakowie
habilitacja, wyk³adowca w Krakowie i na KUL
konsekracja na biskupa w Krakowie
wikariusz kapitulny w Krakowie
nominacja na metropolitê krakowskiego
cz³onek kolegium kardynalskiego
wybrany Namiestnikiem Chrystusa
zamach na Placu œw. Piotra w Rzymie
œmieræ w Pa³acu Watykañskim
Pontyfikat trwa³ 26 lat, 5 miesiêcy i 18 dni. Papie¿ odby³
104 pielgrzymki apostolskie (w tym 8 do Polski – 1979, 1983,
1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002) odwiedzaj¹c
129 pañstw. Wyda³ 14 encyklik, 11 apostolskich konstytucji, 15 adhortacji, 45 listów apostolskich. Wyg³osi³
3288 kazañ podczas pielgrzymek apostolskich na œwiecie
i we W³oszech. Mianowa³ 232 kardyna³ów. Beatyfikowa³
1338 b³ogos³awionych i kanonizowa³ 482 œwiêtych.
Og³osi³ Rok Œwiêty Odkupienia (1983/1984),
Rok Maryjny (1987/1988), Rok Rodziny (1993/1994),
Wielki Jubileusz roku 2000 (1999/2001), Rok Ró¿añca
(2002/2003), Rok Eucharystii (2004/2005).
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Pozdrawiam Wadowice
Ludzie czêsto zatrzymuj¹ siê w Wadowicach, bo to miasto Ojca Œwiêtego.
Du¿o ludzi przybywa tylko po to, ¿eby
wejœæ do Jego domu, pomodliæ siê w koœciele Jego chrztu, kupiæ kremówki, popatrzeæ na szko³ê, Karmel, gdzie przyjmowa³ szkaplerz... Jakby chcieli „odetchn¹æ Papie¿em”. I jazda dalej.
Pielgrzymi przyje¿d¿aj¹ z ró¿nych regionów Polski, a tak¿e i œwiata. Czêsto s¹ to
osoby œrednio lub ma³o zamo¿ne. Opowiadaj¹ swoje historie Ojcu Œwiêtemu, który
pozostaje dla nich Papie¿em Nadziei.
W Wadowicach wyraŸnie s³ysz¹ echo s³ów
inauguracyjnej mowy Papie¿a: „Otwórzcie siê. Nie lêkajcie siê.”
Namacalnym znakiem ³¹cznoœci z osob¹
Papie¿a jest dotyk chrzcielnicy. Pielgrzymi dotykaj¹ jej, aby otrzymaæ tê sam¹ moc
wiary, któr¹ mia³ Papie¿. Nawet zdjêcia
wykonywane w miejscu, gdzie On by³
ochrzczony, œwiadcz¹, ¿e dla przybyszów
to jest pewien znak, œwiat³o…
Papie¿ by³ zawsze naj... By³ bowiem nie
tylko ministrantem, ale szefem ministrantów. Najlepszym uczniem, aktorem, kap³anem, biskupem i papie¿em. By³ niezwyk³y w swojej zwyk³oœci.
Poprzez postaæ Karola Wojty³y Wadowice sta³y siê znakiem, ¿e œwiêtoœæ jest mo¿liwa, w³aœnie w tej trudnej codziennoœci.
To tu przecie¿ ¿y³ i mieszka³ ten zwyczajny, a jednoczeœnie nadzwyczajny.
Gdy w roku 1999 przylecia³ helikopterem ze Starego S¹cza, by³ bardzo zmêczony. To tu, w Wadowicach, odzyska³
si³y. To by³o jak spotkanie syna z matk¹ –
rodna Ziemia wadowicka jako najlepsza
matka. Mówi³ wtedy, co zawdziêcza Wadowicom. On sam chce nimi odetchn¹æ,
s¹ mu bliskie.
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Asy¿ jest miastem œwiêtego Franciszka.
Ma swój „klimat”. Jest ciep³e. ¯yczliwe.
Chcielibyœmy, ¿eby Wadowice sta³y siê podobnym miejscem. Miastem, które ma charyzmat tego Papie¿a.
To Bóg spojrza³ na to miejsce i da³ mu
³askê. Jest to dla nas dar i zadanie. Oprócz
pielgrzymek i modlitw chcemy inwestowaæ
w dzie³a s³u¿¹ce cz³owiekowi.
„Nasz” Papie¿ to przede wszystkim wyzwanie, by samemu stawaæ siê œwiadectwem, dorastaæ do tego poziomu ¿ywego
chrzeœcijañstwa, o którym On sam mówi.
Podczas ostatnich dni choroby Ojciec
Œwiêty s³ysza³, jak z placu œw. Piotra, gdzie
gromadzi³y siê tysi¹ce wiernych, szczególnie m³odzie¿y, dochodzi³y okrzyki: „Giovanni Paolo” i „Viva il Papa!” Naprzeciw
³ó¿ka Ojca Œwiêtego na œcianie wisia³ obraz umêczonego Chrystusa zwi¹zanego powrozami - Ecce Homo, w który wpatrywa³
siê podczas choroby. W zasiêgu gasn¹cych
oczu Papie¿a znajdowa³ siê tak¿e obraz
Matki Boskiej Czêstochowskiej. Na stoliku
sta³a fotografia Jego rodziców.
Szerokim ³ukiem zatoczy³o siê Jego ¿ycie
od Watykanu po Wadowice. W tamtych pamiêtnych dniach pisa³ na papierze podanym
Mu przez Osobistego Sekretarza s³owa pe³ne wdziêcznoœci „Szuka³em was, a wy przyszliœcie do mnie.” Myœla³ nie tylko o tych,
którzy wype³niali plac œw. Piotra, ale tak¿e
o ludziach, z którymi w przesz³o stu pielgrzymkach spotyka³ siê w ró¿nych krajach
œwiata. Dziêki Niemu w historii naszej Ojczyzny zgromadzi³o siê na B³oniach krakowskich przesz³o 2 miliony ludzi. Nigdy
dotychczas Polska nie prze¿y³a tak wielkiego zgromadzenia.
Dziœ Papie¿ gromadzi nas na modlitwie
w Bazylice wadowickiej, byœmy Bogu dziêkowali za dobro, które przez Niego wyœwiadczy³ ludzkoœci.
Ks. Jakub Gil – proboszcz bazyliki

Totus tuus
Ca³y Twój Maryjo. Te s³owa czêsto powtarza³ Jan Pawe³ II Wielki. Pamiêta³ On
zdanie kard. Hlonda, powtarzane wielokrotnie przez Prymasa Tysi¹clecia: „Zwyciêstwo, kiedy przyjdzie, bêdzie to zwyciêstwo
przez Maryjê”. Przez ca³e d³ugie ¿ycie najlepiej siê czu³ w maryjnej szkole. Do niej
nale¿a³ w dzieciñstwie, m³odoœci – a¿ po
sêdziw¹ staroœæ. Ona go uczy³a i kszta³towa³a. Z jej ewangelicznej postawy czerpa³
ca³ymi garœciami. Zw³aszcza zachwyci³a go
maryjna postawa wdziêcznoœci.
Wdziêcznoœæ Bogu i ludziom – to piêkna
cecha osobowoœci Wielkiego Papie¿a, zakorzenionego w Wadowicach.
Podczas trzech kolejnych pielgrzymek do
Wadowic Ojciec Œwiêty wita³ uczestników:
„B¹dŸ pozdrowiona ziemio Ojczysta, b¹dŸ
pozdrowione me rodzinne miasto nad rzek¹
Skaw¹… Pozdrowienie to i uczucie poszerzam na ca³¹ okolicê, na ca³y podkarpacki
region naszej Ojczyzny. Ile dobra, ile ³ask
wynios³em z tej parafialnej wspólnoty,
z tego miasta wie jedynie Ten, który jest
dawc¹ wszelkich ³ask. Jemu te¿, Bogu
w Trójcy Jedynemu oddajê dziœ chwa³ê”.
Kiedy odbywa³ ostatni¹ pielgrzymkê do
Ojczyzny i nawiedza³ 19 sierpnia 2002 roku
poblisk¹ Kalwariê, nie omieszka³ przekazaæ nam osobistego listu, w którym pisa³:
„Zanim opuszczê Ojczyznê, pragnê przynajmniej z helikoptera spojrzeæ na moje
rodzinne miasto i pob³ogos³awiæ jego
mieszkañców. Pozdrawiam wszystkich
z ca³ego serca. Modlê siê do Boga, który
jest bogaty w mi³osierdzie, aby darzy³ was
obfitymi darami duchowymi, pomyœlnoœci¹
w codziennym ¿yciu. Zawierzam was opiece Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Niech
Bóg wam b³ogos³awi.”

Nale¿y tak¿e wspomnieæ zapiski sporz¹dzone w jego testamencie zapisane 17 marca 2000 roku: „W miarê, jak zbli¿a siê kres
mojego ziemskiego ¿ycia, wracam pamiêci¹ do jego pocz¹tku, do mojej rodziny, do
wadowickiej parafii, do miasta mojej m³odoœci – do Wadowic. Wszystkim pragnê
powiedzieæ jedno – Bóg wam zap³aæ!” Do
wzruszaj¹cych s³ów Papie¿a, wypowiedzianych pod adresem miasta swego urodzenia, trzeba koniecznie dodaæ ostatnie zdanie wypowiedziana na Anio³ Pañski na dwa
tygodnie przed œmierci¹ w Poliklinice Gemelli: „Pozdrawiam Wadowice”. Nic wiêcej do koñca swego ¿ycia ju¿ wyraŸnie nie
powiedzia³, tylko to jedno zdanie.
Bóg w swojej wielkodusznoœci umo¿liwi³ nam, abyœmy w tym roku, w maju –
obchodz¹c 90. rocznicê urodzin Ojca Œwiêtego mogli pójœæ do bazyliki wadowickiej
i tam w bliskoœci Jego rodzinnego domu,
wraz z Maryj¹ wyœpiewaæ Magnificat. Trzeba koniecznie Bogu dziêkowaæ, ¿e pozwoli³ nam ¿yæ w czasach, w których przez 27
lat kierowa³ Koœcio³em niezwyk³y Syn wadowickiej ziemi.
Oby obecnoœæ wasza na nabo¿eñstwie majowym w okreœlonym dniu by³a ho³dem z³o¿onym Bogu za tego niezwyk³ego cz³owieka, który modl¹c siê za nas za swego ¿ycia
– tym bardziej aktualnie wstawia siê za nami
u Boga. Niech to uczestnictwo bêdzie wyrazem wdziêcznoœci dla Jana Paw³a II za
Jego umiejêtne wprowadzenie nas w piêkno i bogactwo Koœcio³a œwiêtego.
Chcê równie¿ przypomnieæ o naszej pieszej wadowickiej pielgrzymce na Jasn¹
Górê. Jest ona chlub¹ naszego regionu. Ju¿
po raz dwudziesty pi¹ty wyruszymy do
Czêstochowy 14 lipca. Niech i tym razem
nie zabraknie w niej uczestników.
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Proboszcz bazyliki wadowickiej

W oczekiwaniu na beatyfikacjê
Wyniesienia na o³tarze Jana Paw³a II oczekujemy ufni w m¹droœæ Koœcio³a i Jego
Widzialnej G³owy – Benedykta XVI. Dla wiêkszoœci z nas Jan Pawe³ II, beatyfikowany
czy niebeatyfikowany, jest œwiêtym i - owszem, radosny - akt beatyfikacji niczego w samej rzeczy tu nie
zmieni. Liczne, przypisywane jego poœrednictwu cuda
œwiadcz¹, ¿e o jego poœrednictwo ludzie prosz¹. A byæ
mo¿e, bez urzêdowej aureoli Jan Pawe³ II jest œwiêtym
bli¿szym nam, zwyk³ym, grzesznym ludziom ni¿ wielu œwiêtych uroczyœcie kanonizowanych.
Wszystko w tym procesie przebiega lege artis. Ka¿dy, kto choæ trochê mia³ do czynienia z procedurami
poprzedzaj¹cymi beatyfikacjê, wie, ¿e proces orzekania przez komisjê lekarsk¹ o tym, czy uzdrowienie nast¹pi³o w sposób, przy obecnym stanie wiedzy medycznej, niewyt³umaczalny (tego dotyczy orzeczenie lekarzy, nie zaœ „cudownoœci” uzdrowienia), jest d³ugi, a jego konkluzje s¹ do koñca nieprzewidywalne. Kongregacja zaprasza w charakterze ekspertów wybitnych specjalistów. Wydaj¹c orzeczenie, anga¿uj¹ oni swój naukowy autorytet. Trudno siê dziwiæ, ¿e
dmuchaj¹ na zimne i s¹ niezwykle ostro¿ni.
Proces dotycz¹cy cudu rozpoczyna siê po stwierdzeniu heroicznoœci cnót. Nie trzeba
t³umaczyæ, czemu dzisiaj, przy ogromnym rozwoju wiedzy medycznej z jednej strony,
i sceptycyzmie uczonych z drugiej, postêpowanie dotycz¹ce cudu nie jest ³atwe. Anga¿uje ono naukowy autorytet ekspertów i powagê Koœcio³a. Nie do wyobra¿enia by³aby
tu droga „na skróty”: Zbadanie ka¿dego przypadku wymaga czasu, a dodajmy, ¿e jeœli
chodzi o uzdrowienia, wymaga siê, by cudowne uzdrowienie by³o trwa³e.
Ka¿dy proces beatyfikacyjny, a co dopiero tak wa¿ny, przebiega wed³ug wymagañ
Prawa Kanonicznego i zasad sztuki.
Ks. Adam Boniecki,
Tygodnik Powszechny 14 marca 2010 r. nr 11

J a n

P a w e ³

I I

18 maja 1920 - 2 kwietnia 2005
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Po modlitwach wieczornych siostra wróci³a do swego pokoju i mniej wiêcej ok.
godz. 21.35-37, a wiêc w czasie, gdy dwa
miesi¹ce wczeœniej umiera³ Ojciec Œwiêty,
poczu³a pragnienie ponownego siêgniêcia
po pióro. Tym razem litery by³y bardzo
czytelne. Wkrótce potem ust¹pi³y bóle
i dr¿enie koñczyn, mog³a te¿ normalnie zasn¹æ. Gdy wczesnym rankiem, znalaz³a siê
w kaplicy klasztornej przed Najœwiêtszym
Sakramentem, ogarn¹³ j¹ dziwny spokój.
Odmawia³a tajemnice œwiat³a ró¿añca, ustanowione przez Jana Paw³a II. 3 czerwca,
w œwiêto Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
uœwiadomi³a sobie, ¿e zosta³a w sposób niewyt³umaczalny uzdrowiona. Potwierdzi³y
to póŸniejsze badania neurologiczne.
Powy¿szy cud zosta³ poddany szczegó³owym badaniom, ekspertom, tak od strony
medycznej jak i teologicznej.
Zadaniem ekspertów medycznych nie jest
orzeczenie cudu, a jedynie stwierdzenie, ¿e
uleczenia z choroby nie mo¿na wyjaœniæ
naukowo.
Dwaj eksperci Kongregacji przygotowali swe relacje wstêpne. Dokumentacja ta
zosta³a przedyskutowana przez konsultê lekarsk¹, której obradom przewodniczy³ osobisty lekarz Benedykta XVI, dr Patrizio
Polisca. Kolejnym etapem bêdzie opinia
w tej sprawie komisji teologów, nastêpnie
kardyna³ów i biskupów nale¿¹cych do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wówczas
sprawa zostanie przedstawiona do aprobaty Benedykta XVI.
Dopiero od chwili podpisania przez papie¿a dekretu o cudzie za przyczyn¹ Czcigodnego S³ugi Bo¿ego bêdzie mo¿na zastanawiaæ siê nad dat¹ beatyfikacji.

Cudowne uleczenie
30 marca 2007 r. podczas konferencji
prasowej Aix en-Provence s. Marie-SimonPierre ze zgromadzenia Ma³ych Sióstr
Macierzyñstwa Katolickiego wyzna³a, ¿e
czuje siê, jakby narodzi³a siê po raz drugi.
Swoje cudowne wyleczenie przypisa³a
wstawiennictwu Jana Paw³a II. Obecnie
liczy ona 48 lat.
W 2001 r. stwierdzono u niej chorobê
Parkinsona, która ogarnê³a lew¹ stronê cia³a
i objawia³a siê w dr¿eniu r¹k, sztywnieniu
miêœni, bólach i bezsennoœci. Od 2 kwietnia 2005, gdy zmar³ Jan Pawe³ II, postêpy
choroby by³y coraz gwa³towniejsze. Zakonnica nie mog³a ju¿ pisaæ lew¹ rêk¹,
coraz s³abiej widzia³a…
Wyzna³a, ¿e wiadomoœæ o œmierci Ojca
Œwiêtego, z którym czu³a siê bardzo zwi¹zana modlitw¹ i którego podziwia³a za
mêstwo, z jakim znosi³ swe cierpienia,
przyjê³a jako stratê przyjaciela. Gdy
13 maja 2005 r. Benedykt XVI wyrazi³
zgodê na wczeœniejsze rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego, jej wspó³siostry ze
wszystkich placówek Zgromadzenia we
Francji i w Senegalu rozpoczê³y modlitwê
za wstawiennictwem Jana Paw³a II w intencji uzdrowienia chorej.
2 czerwca poprosi³a matkê prze³o¿on¹
o zwolnienie z obowi¹zków. Ta jednak
uwa¿a³a, ¿e jeszcze nie czas siê poddawaæ,
przynajmniej do powrotu z Lourdes, dok¹d chora mia³a wyjechaæ w sierpniu. I doda³a: „Jan Pawe³ II nie powiedzia³ jeszcze
ostatniego s³owa”. Poprosi³a te¿ siostrê, aby
napisa³a imiê zmar³ego Papie¿a, a gdy chora
to uczyni³a, okaza³o siê, ¿e tekst jest zupe³nie nieczytelny.

Wiadomoœci KAI,
nr 10, 14 marca 2010 r.
„Il Giomale” Andrea Tomielli
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„Œwiêci znakiem skutecznoœci Ewangelii zbawienia”

Ojciec Œwiêty Benedykt XVI uczy:
Kiedy Koœció³ czci œwiêtego, g³osi skutecznoœæ Ewangelii i z radoœci¹ odkrywa, ¿e obecnoœæ Chrystusa na œwiecie,
gdy siê w ni¹ wierzy i z wiar¹ j¹ czci,
mo¿e przemieniæ ¿ycie cz³owieka i wydaæ owoce zbawienia dla ca³ej ludzkoœci. Ponadto ka¿da beatyfikacja i kanonizacja jest dla chrzeœcijan mocn¹ zachêt¹ do pod¹¿ania z przekonaniem
i entuzjazmem œladami Chrystusa, drog¹
prowadz¹c¹ do pe³ni ¿ycia chrzeœcijañskiego i doskona³ej mi³oœci. Kongregacja ds. Kanonizacyjnych w swoich pracach dok³adnie bada i dokumentuje ¿ycie
i dzia³alnoœæ kandydata na o³tarze.
Œwiêci i b³ogos³awienie s¹ wyj¹tkowymi œwiadkami wiary. Nie nale¿¹ do przesz³oœci, ale s¹ drogowskazem na wspó³czesnoœæ i przysz³oœæ Koœcio³a.
¯ycie tych nadzwyczajnych ludzi wiary, pochodz¹cych z ró¿nych stron œwiata, znamionuj¹ dwie wa¿ne, sta³e cechy,
na które chcia³bym zwróciæ uwagê.
Przede wszystkim ich relacja z Bogiem,
nawet je¿eli rozwija siê w sposób tradycyjny, nigdy nie wykazuje oznak znu¿enia i monotonii, ale zawsze uzewnêtrznia siê w autentyczny, ¿ywy i oryginalny sposób. Rodzi siê bowiem z intensywnego i anga¿uj¹cego dialogu z Bogiem, który dowartoœciowuje i wzbogaca tak¿e jej przejawy zewnêtrzne.
Ponadto w ¿yciu tych naszych braci widoczne jest sta³e d¹¿enie do ewangelicznej doskona³oœci, pragnienie wybicia siê
ponad przeciêtnoœæ i ca³kowitego nale-

¿enia do Chrystusa. Pozwala nam ono
zrozumieæ, ¿e œwiêtoœæ to nieustanne d¹¿enie do wysokiej miary ¿ycia chrzeœcijañskiego, trudna zdobycz, sta³e poszukiwanie jednoœci z Bogiem, które zobowi¹zuje wierz¹cego do jak najbardziej
wielkodusznego wype³niania planu mi³oœci, który Bóg ma wzglêdem niego
i ca³ej ludzkoœci.
Beatyfikacja i kanonizacja - g³ówne etapy uznania przez Koœció³ œwiêtoœci, s¹
z sob¹ œciœle powi¹zane. Do nich nale¿y
dodaæ, jako niezbêdn¹ fazê przygotowawcz¹, orzeczenie heroicznoœci cnót lub
mêczeñstwa s³ugi Bo¿ego oraz stwierdzenie cudu - nadzwyczajnego daru, który
Bóg czyni przez wstawiennictwo swego
wiernego s³ugi.
Ile¿ pedagogicznej m¹droœci wyra¿a takie postêpowanie! Na pocz¹tku przedstawia siê ludowi Bo¿emu tych braci, którzy po wstêpnym rzetelnym rozeznaniu
ukazywani s¹ jako wzór ¿ycia chrzeœcijañskiego. Potem zachêca siê lud Bo¿y
do oddawania im czci i proszenia ich
o wstawiennictwo w obrêbie Koœcio³ów
lokalnych, czy te¿ zgromadzeñ zakonnych. Wreszcie wzywa siê go do radowania siê wraz z ca³¹ wspólnot¹ wiernych, bowiem na mocy uroczystego
orzeczenia papieskiego mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e jeden z jego synów lub jedna
z córek dost¹pili chwa³y Bo¿ej i z Chrystusem nieustannie wstawiaj¹ siê za swoimi braæmi.
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