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Drodzy Czytelnicy!
18 maja przeżywaliśmy wyjątkowy jubileusz – dokładnie 100 lat temu urodził się Karol Wojtyła. Z tej okazji
w kościele możemy oglądać wystawę o jego życiu, a na stronie internetowej posłuchać nagrania
papieskiej książki „Dar i Tajemnica” czy obejrzeć multimedialną lekcję o Ojcu Świętym. Tej pięknej
rocznicy nie mogliśmy nie uczcić także i w naszej gazetce. Dlatego oddajemy w Wasze ręce specjalne
wydanie parafialnego tygodnika, poświęcone w całości św. Janowi Pawłowi II. Chcieliśmy w nim pokazać,
że „Nie zastąpi Ciebie nikt” - jak śpiewają polscy artyści w piosence dedykowanej Ojcu Świętemu z okazji
jego 100. rocznicy urodzin. Dlatego zamieszczamy, skierowane do różnych osób, pokrzepiające
fragmenty papieskich homilii; wspomnienia z pielgrzymki do Gdańska z 1999 roku, a także słowa
ukazujące, jaki był Papież w oczach innych osób. W tym wszystkim nie mogło oczywiście zabraknąć
modlitwy do św. Jana Pawła II.

Życzymy miłej lektury! 😊

Już wtedy byliśmy przekonani o Jego świętości
rozmowa z ks. Jackiem Bramorskim - proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni,
rektorem Gdańskiego Seminarium Duchownego w czasie wizyty Ojca Świętego w Gdańsku w 1999 roku
Szczęść Boże! 18 maja minęło 100 lat od urodzin św.
Jana Pawła II. O naszym Papieżu napisano mnóstwo
książek, a o Jego wyjątkowości i świętości można
mówić bez końca. A kim dla Księdza jest Jan Paweł II?
Jest świętym, czyli człowiekiem, który pozwolił, aby
przeniknął go Bóg. Święty to ktoś otwarty na Boga. To
ktoś, kto nie koncentruje uwagi na sobie, ale sprawia,
że widzimy Boga, który jest obecny, który działa w nas
i przez nas. Jak podkreślił ostatnio papież Benedykt
XVI: „w Janie Pawle II uwidoczniły się moc i dobroć
Boga”. Dlatego w obecnym, jakże trudnym czasie, gdy
„Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on
dla nas oznaką nadziei i otuchy”.

rok 1987 i wielka Msza Święta papieska na gdańskiej
Zaspie. Uczestniczyłem w niej jeszcze jako kleryk. Do
dzisiaj mam w pamięci pełen mocy głos Ojca
Świętego, który uczył nas na czym polega etos
solidarności, nawiązując do słów św. Pawła: „Jeden
drugiego brzemiona noście”. I wzywał, abyśmy
pamiętali, że „solidarność - to znaczy: jeden i drugi,
a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez
człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może
być walka silniejsza nad solidarność”. Czy te słowa nie
są aktualnym przesłaniem także dla nas, dzisiaj?

Cofnijmy się do 1999 roku. Wówczas był
Ksiądz rektorem Gdańskiego Seminarium
Duchownego. W dniach od 5 do 17 czerwca
Jan Paweł II ma odbyć swoją pielgrzymkę do
Polski. Co więcej, sobotę 5 czerwca, ma
spędzić w Gdańsku i Sopocie, a także w siedzibie Biskupów Gdańskich w Gdańsku-Oliwie.
Jak Ksiądz przyjął tę wiadomość? Jak wyglądały przygotowania do tego wyjątkowego
wydarzenia?
Można by cofnąć się jeszcze dalej. Najpierw

Wizyta Papieża w Oliwie w 1999 roku

Następne spotkania z Ojcem Świętym były już
w Rzymie, gdzie studiowałem w latach 1994-1998. To
był czas uczenia się Kościoła, a najlepszym Mistrzem
był dla nas właśnie Jan Paweł II. Potrafił obudzić
w młodych ludziach zachwycenie się Chrystusem i Jego Kościołem. Tak było od początku pontyfikatu, gdy
wołał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na
oścież drzwi Chrystusowi!”. Czas moich studiów
rzymskich to również okazja do poznawania myśli Jana
Pawła II. Ileż w niej głębi, mądrości i piękna. Doktorat
napisałem właśnie w oparciu o myśl Papieża – o tym,
że istotą życia kapłana jest miłość jako dar z samego
siebie. To tyle mi wyjaśniło…
A w 1999 roku byłem już rektorem seminarium duchownego w Gdańsku Oliwie. W czerwcu przybył do nas
Ojciec Święty. Towarzyszyła temu wielka radość. Mieszkał w seminaryjnym domu, pod jednym dachem
z nami. Mieliśmy okazję spotkać się, a nawet razem
jeździć windą… Pamiętam jak w dzień wyjazdu,
Ojciec Święty z właściwym sobie poczuciem humoru,
powiedział: „Skończyła się nam już ta dobra winda…”.
Klerycy bardzo przeżywali możliwość bycia blisko
Papieża. Z wzruszeniem wspominam spotkanie Ojca
Świętego z alumnami na dziedzińcu seminaryjnym. Już
wtedy byliśmy przekonani o Jego świętości.
A jak przebiegała papieska pielgrzymka w Trójmieście?
Program wizyty Ojca Świętego był bogaty, ale centralnym wydarzeniem była Msza św. na sopockim
hipodromie. Uczestniczyłem w niej wśród koncelebransów. Bardzo poruszająca była homilia, w której Jan
Paweł II, nawiązując do poprzedniej wizyty
w Gdańsku, dopełnił niejako swoją wizję etosu
solidarności. Powiedział wówczas: „Słyszałem wtedy
w Gdańsku od was: «nie ma wolności bez solidarności». Dzisiaj wypada powiedzieć: «nie ma solidarności bez miłości». Więcej, nie ma przyszłości
człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, która
przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na
niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie
dobra dla drugich; tej miłości, która służy, zapomina
o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania”.
I znów – jaka aktualność tego przesłania! To nam
pokazuje prorocki charyzmat św. Jana Pawła II,
którego nauczanie nie tylko się nie „starzeje”, ale
wręcz przeciwnie – odnajdujemy coraz głębsze jego
aspekty. Jest w nim światło, które wskazuje drogę w obecnej trudnej, pełnej zamętu sytuacji.
Pierwsze spojrzenie, pierwsze spotkanie, pierwsza
rozmowa. Miał Ksiądz możliwość bycia tak blisko Jana
Pawła II. Co szczególnie ujmowało w Ojcu Świętym?
Wspaniałe w osobowości św. Jana Pawła II było to, że
Jego wielkość nikogo nie przytłaczała. Wręcz przeciwnie – wyzwalała radość, pokój, poczucie bezpieczeństwa. Jego wielkość nas podnosiła, sprawiała, że

czuliśmy się dowartościowani. To cechy prawdziwego
ojca. Przy tym był pełen pokory i zwyczajnej, ludzkiej
dobroci. Urzekające było papieskie poczucie humoru –
takie powiedziałbym „krakowsko-góralskie”. Pyta Pani
o pierwsze spotkanie… Gdy na dziedziniec seminaryjny wjechał orszak papieski, czekaliśmy, aby przywitać
Ojca Świętego. Papież wysiadł z papamobile, a arcybiskup Tadeusz Gocłowski przedstawiał kolejno
swoich współpracowników. Wskazał też na mnie, mówiąc: „A to jest Ojcze Święty rektor seminarium”.
A Papież, zauważając mój młody (jak na rektora) wiek,
zażartował: „A ty synku, ile masz lat?”. I serdecznie się
do mnie uśmiechnął.
Francuski dziennikarz, André Frossard, napisał kiedyś,
że „Ojciec Święty modlił się tak, jak oddychał”. Czy
widział Ksiądz modlącego się Papieża?
Obraz modlącego się Jana Pawła II znamy z wielu
archiwalnych fotografii czy filmów. Miałem to szczęście, aby z bliska widzieć modlącego się Papieża –
także w Jego prywatnej kaplicy w Watykanie.
Przyznam, że to było doświadczenie bardzo osobiste,
jakby wniknięcie w intymną sferę bliskiej relacji Ojca
Świętego z Bogiem. I było to przeżycie fascynujące.
Patrząc na modlącego się Papieża, nie miało się wątpliwości, że Pan Bóg po prostu JEST. Jan Paweł II był
„zanurzony” w Bogu. I z tego „zanurzenia”, z tej duchowej jedności z Bogiem wypływała radość i pokój,
nawet pośród wielkich trudów i cierpień, które Papież
musiał znosić. Ale także męstwo, czyli „odwaga prawdy”, z jaką realizował swój pontyfikat.
Jan Paweł II był „człowiekiem
modlitwy”, „pielgrzymem pokoju”,
„apostołem jedności”. Listę tę można byłoby ciągnąć w nieskończoność. Jak po tej pielgrzymce do
Gdańska, po osobistym poznaniu
Papieża, scharakteryzowałby Ksiądz
św. Jana Pawła II?
Dwa słowa, które trafnie charakteryzują osobę i pontyfikat Jana Pawła II to: „święty” i „wielki”. Jak zauważa
Benedykt XVI, „słowo «święty» wskazuje na sferę
Bożą, a słowo «wielki» na wymiar ludzki”. Jeden i drugi wymiar harmonijnie łączą się w postaci Jana Pawła.
Święci nie przemijają. Oni w niebie modlą się za nas,
pomagają nam i uczą. Uczą świętości. Myślę, że dzisiaj, gdy Kościół, świat i każdy z nas przeżywa trudny
czas, św. Jan Paweł II umacnia w nas nadzieję i mówi:
„Zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa! Tajemnica
paschalna potwierdza, że ostatecznie zwycięskie jest
dobro; że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią; że
nad nienawiścią tryumfuje miłość”.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Barbara Majkowska

FRAGMENTY HOMILII JANA PAWŁA II
Drodzy bracia i siostry! To wy jesteście rozmówcami
Boga! Od chwili, gdy przylgnęliście do Chrystusa przez
chrzest, Bóg uznał was w Chrystusie za swoich przybranych synów i córki. Bądźcie świadomi tej wzniosłej
godności! Nie zmarnujcie tego wielkiego przywileju!
Bóg ma konkretny plan wobec każdego z was. Na
każdego z was patrzy z miłością. Wszystkich zawsze
wysłuchuje. Jest blisko was niczym troskliwy i czuły
ojciec. Daje wam to, czego potrzebujecie do nowego
życia: swojego Ducha Świętego.
Jan Paweł II, 20 czerwca 1998 r.
Wy, ojcowie i matki rodzin, jesteście pierwszą szkołą
dla waszych dzieci. Starajcie się kształtować w domu
klimat porozumienia, ducha wiary,
nadziei i miłości, zwyczaj gorliwego
uczestnictwa w życiu Kościoła, postawę pokoju i męstwa pośród
codziennych trudności. Proście
Boga, aby wasze dzieci potraﬁły
w przyszłości wybrać drogę zgodną
z Bożym planem wobec nich. Pozostawcie im swobodę wyboru, jeśli
usłyszą Boże powołanie do radykalnego naśladowania Jezusa
Chrystusa. Dzieci nie są waszą
własnością. Zostały wam powierzone przez Boga na pewien czas.
Waszym zadaniem jest wychować je
w wolności, jakiej potrzebują, aby
móc odpowiedzialnie podjąć własne
zadania.
Jan Paweł II, 20 czerwca 1998 r.
Drodzy kapłani, młodzi patrzą na
was. Oby mogli dostrzec, że mimo
nawału pracy z radością służycie
Ewangelii i że wierność wybranej
formie życia przynosi wam satysfakcję. Niech dzięki
waszemu świadectwu przekonają się, iż kapłaństwo
nie jest przestarzałym sposobem życia, ale powołaniem otwierającym perspektywy na przyszłość.
Kapłaństwo jest powołaniem z przyszłością!
Jan Paweł II, 20 czerwca 1998 r.
Drodzy bracia i siostry! Drodzy młodzi! Bądźcie zawsze
świadomi tej pocieszającej prawdy. Męka i zmartwychwstanie Chrystusa stanowią ośrodek naszej
wiary i są naszą ostoją w nieuniknionych próbach
codzienności. Niech Matka Boska Bolesna, która jest
milczącym świadkiem radości zmartwychwstania,
pomoże wam naśladować Chrystusa ukrzyżowanego

i odkrywać w tajemnicy krzyża pełny sens życia.
Jan Paweł II, 4 kwietnia 2004 r.
Wy, drodzy studenci, nieustannie poszukujecie
prawdy. Lecz do prawdy o człowieku nie można
dotrzeć mając do dyspozycji jedynie środki, których
dostarczają różne dyscypliny nauki. Dobrze wiecie, że
tę najgłębszą prawdę o człowieku, o nas samych
można odkryć jedynie dzięki pełnemu miłości
spojrzeniu Chrystusa. On, Pan, wychodzi nam na
spotkanie w tajemnicy EucharysXi. Dlatego nigdy nie
przestawajcie Go szukać, a odkryjecie we własnych
oczach to pociągające odbicie dobroci i piękna, którymi On sam napełnił wasze serca, gdy dał wam
swego Ducha. Niech ten tajemniczy
blask Jego miłości zawsze was
prowadzi!
Jan Paweł II, 14 grudnia 2004 r.
Waszym zadaniem, jako ludzi świeckich, jest dawać świadectwo wierze
przez rozwijanie właściwych wam
cnót, takich jak: wierność i miłość
w rodzinie, rzetelność w pracy,
wytrwałość w służbie wspólnemu
dobru, solidarność w stosunkach
społecznych, pomysłowość w tworzeniu dzieł służących ewangelizacji
i pełnemu rozwojowi człowieka.
Macie również ukazywać — w ścisłej
jedności z pasterzami — że Ewangelia jest aktualna i że wiara nie izoluje
wierzącego od historii, lecz jeszcze
bardziej z nią wiąże.
Jan Paweł II, 5 września 2004 r.
Drodzy chorzy, powołani w tej chwili
do dźwigania najcięższego krzyża,
niech Chrystus będzie dla was Bramą. Cierpienie
i choroba są wpisane w tajemnicę życia człowieka na
ziemi. Z pewnością należy walczyć z chorobą, bo przecież zdrowie jest darem Bożym. Ale ważne jest też,
aby umieć odczytać zamysł Boży, kiedy cierpienie puka
do naszych drzwi. «Kluczem» do jego odczytania jest
Krzyż Chrystusa. Wcielone Słowo wyszło naprzeciw
naszym słabościom, biorąc je na swoje barki w tajemnicy krzyża. Od tamtej chwili istnieje możliwość
nadania sensu każdemu cierpieniu, dzięki czemu jest
ono szczególnie cenne. Od dwóch tysięcy lat, od dnia
męki Chrystusa, krzyż jaśnieje jako najpełniejsze
objawienie miłości Boga do nas.
Jan Paweł II, 11 lutego 2000 r.

O JANIE PAWLE II …
Już na pierwszy rzut oka okazało się jednak, że Jan
Paweł II budził nowe zachwycenie się Chrystusem
i Jego Kościołem. Najpierw jego słowa na rozpoczęcie
pontyﬁkatu, zawołanie: „Nie lękajcie się! Otwórzcie,
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” Ten ton
charakteryzował zresztą cały jego pontyﬁkat i uczynił
go wyzwalającym odnowicielem Kościoła.
Papież Benedykt XVI
Św. Jan Paweł II był niezwykłym darem Boga dla
Kościoła i dla Polski, Waszej Ojczyzny. Jego ziemska
pielgrzymka, która rozpoczęła się 18 maja 1920 roku
w Wadowicach i zakończyła się przed piętnastu laty
w Rzymie, była przepełniona zachwytem wobec życia,
nad tajemnicą Boga, świata i człowieka.
Papież Franciszek
Jan Paweł II jest niepowtarzalny. Pan Bóg nie znosi
klonowania, więc nigdy nie będzie już drugiego
takiego człowieka. (...) Być przy Janie Pawle II to być
w środku Ewangelii. Dokładnie tak jak Jezus Chrystus,
Jan Paweł II do ostatnich chwil oddawał się Bogu
i nam. Do końca...
Kardynał Konrad Krajewski, ceremoniarz JP II
Trudno modlić się więcej, skoro na co dzień modli się
niemal bez przerwy. Nie ma cienia przesady w tym, co
kiedyś napisał André Frossard: że Ojciec Święty modlił
się tak, jak oddychał. Modlitwa wyznaczała rytm jego
dnia, rytm życia.

Papież traktował mnie jak własnego syna, a ja traktowałem go jak ojca. (...) Dla niego chorzy i dzieci byli
na pierwszym miejscu. O nich pamiętał i im poświęcał
wiele czasu oraz swoją modlitwę.
Arturo Mari, papieski fotograf
Był bowiem – mimo swej wielkości – osobą skromną
i zwyczajną. Nie tworzył barier, nie budował dystansu.
Czuliśmy się jego domownikami zarówno w Krakowie,
jak i później – gdy został papieżem. Papież był ojcem,
interesował się nami i naszymi rodzinami. Każdemu
okazywał, że jest dla niego ważny. Stale modlił się za
swoich współpracowników, nie tylko tych najbliższych.
Kardynał Stanisław Dziwisz
Ja go nigdy nie traktowałam jako papieża, tylko mojego przyjaciela. Pragnieniem jego było, aby zbawić
wszystkich ludzi. To nie była tylko pusta deklaracja, ale
on naprawdę kochał ludzi i dążeniem jego było, aby
dać im to, co zamierzył dla nich Stwórca.
Wanda Półtawska, przyjaciółka Jana Pawła II
Muszę przyznać, że najbardziej zaskakiwało mnie to, że
Lolek, gdy został Papieżem, nic się nie zmienił. Był
człowiekiem, który zanim coś powiedział, to się dobrze
zastanowił. On nie mówił po to, żeby tylko mówić. Jeśli
rozmawialiśmy o poważnych sprawach, to nie mogło
być przy nim pustego gadania. Pamiętam też, że nie
lubił tracić czasu.
Jerzy Kluger, przyjaciel Jana Pawła II

Abp Mieczysław Mokrzycki, sekretarz Jana Pawła II

MODLITWA PAPIEŻA FRANCISZKA
DO ŚW. JANA PAWŁA II
Wstawiaj się, abyśmy byli zawsze wierni Ewangelii,
Wstawiaj się, abyśmy potraﬁli otworzyć na oścież
drzwi Chrystusowi.
Wstawiaj się, abyśmy w tych trudnych czasach,
byli świadkami radości i miłosierdzia.
Wstawiaj się, abyśmy potraﬁli odpowiadać na potrzeby naszych cierpiących braci,
rozpoznając w ich twarzach oblicze Pana.
Pomóż nam za twoim wstawiennictwem, abyśmy nigdy nie pozwolili sobie ukraść nadziei
i byli mężczyznami i kobietami podążającymi w pewności wiary.
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