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WiadomoÊç o Êmierci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
zasta∏a mnie w koÊciele gdzie wraz z ksi´˝mi wika-
riuszami i kilkudziesi´ciuosobowa grupà wiernych
zgromadziliÊmy si´ na wspólnej modlitwie ofiarowanej
w Jego intencji. Zaraz rozdzwoni∏y si´ koÊcielne dzwo-
ny, a z naszych oczu pop∏yn´∏y ∏zy. Sta∏o si´ dla nas
jasne, ˝e oto opuÊci∏ ziemi´ najpi´kniejszy z ludzi i
najwi´kszy z rodu Polaków. Âwiat odtàd b´dzie ju˝
inny bo pozbawiony Jego obecnoÊci, mi∏oÊci i modlitwy.
Przez ca∏e lata przyzwyczailiÊmy si´, ˝e On po prostu
Jest.

Ta obecnoÊç, która dociera∏a do nas zewszàd, by-
∏a podstawà do codziennego rachunku sumienia - jacy
jesteÊmy, my, przed Bogiem. Jacy jesteÊmy, my - w
koÊciele, w domu, w pracy, w Ojczyênie. Zawsze w
Ojcu Âwi´tym mieliÊmy niezawodne oparcie i sta∏y
punkt odniesienia. Przez pielgrzymki do Ojczyzny i
audiencje dla Polaków Papie˝ umacnia∏ naszà to˝sa-
moÊç narodowà i wiar´ w Boga. Wiar´ w codziennà,
˝ywà obecnoÊç Chrystusa w Eucharystii, w S∏owie
Bo˝ym, w Cz∏owieku.
        Te myÊli, tak nag∏e, towarzyszy∏y nam w wieczór
Êmierci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II i wyzwoli∏y w nas
potrzeb´ wyra˝enia si´ przez mi∏oÊç, pami´ç i modli-
tw´. Kolejne dni, wieczory i niektóre noce, sta∏y si´
manifestacjà tych˝e uczuç, z dominantà modlitwy i
wdzi´cznoÊci. Wspierajàc Ojca Âwi´tego, który „pow-
róci∏ do Domu Ojca” jednoczyliÊmy si´ w czuwaniach
modlitewnych m∏odzie˝y i doros∏ych, w sprawowa-
nych Mszach Âwi´tych, w bia∏ym marszu wdzi´cznoÊci,
przy p∏onàcych zniczach i ksi´dze kondolencji. To
wielkie, zbiorowe dzie∏o modlitwy zosta∏o przez nie-
których nazwane Rekolekcjami, czyli niezwykle inten-
sywnym i bardzo osobistym spotkaniem z Bogiem,
po∏àczonym z autentycznà przemianà serca i ˝ycia.
By∏o nas w te dni tak wielu i to by∏o wa˝ne i pi´kne.
ZapisaliÊmy swojà kart´ w historii pami´ci o Umi∏o-
wanym Ojcu Âwi´tym Janie Pawle II i najpi´kniejszà
kart´ w sercu samego Boga.
        Podstawà wielkoÊci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
sta∏o si´ niegdyÊ Jego „tak” powiedziane Bogu na mia-
r´ wielkoÊci „tak” Maryi. Pozytywna odpowiedê na
Bo˝e wezwanie i powo∏anie, zrealizowana w ca∏kowi-
tym oddaniu si´ Maryi - „TOTUS TUUS” sprawi∏a, ˝e
Ojciec Âwi´ty sta∏ si´ w drugim tysiàcleciu i na prze-
∏omie trzeciego tysiàclecia najwi´kszym „ewangeli-
zatorem” Êwiata. Jego pos∏uga oddzia∏ywa∏a na KoÊ-
ció∏ Katolicki, koÊcio∏y bratnie, religie niechrzeÊcijaƒ-
skie, jak i na wszystkich innych ludzi. Styl tego ponty-
fikatu oddzia∏a∏ na przemiany religijne, polityczne,
gospodarcze i ekonomiczne Êwiata. Szacunek dla ˝ycia
ludzkiego, od pocz´cia po naturalnà Êmierç, obrona
rodziny, troska o ludzi biednych, niepe∏nosprawnych,

chorych, starszych i samotnych - to tylko niektóre te-
maty nauczania papieskiego. Albowiem droga Chrystusa
wiedzie w KoÊciele poprzez serce i ˝ycie codzienne
cz∏owieka.

Ojciec Âwi´ty da∏ nam przyk∏ad jak kochaç KoÊció∏
i Ojczyzn´, jak umacniaç nasze chrzeÊcijaƒskie korzenie
i jak kszta∏towaç ˝ycie codzienne w aspekcie dobra
wspólnego. Niezwyk∏y charyzmat Jego pos∏ugi apostol-
skiej i dokonania pasterskie, jako nast´pcy Êw. Piotra
Aposto∏a, przyda∏ temu pontyfikatowi tytu∏ : Jan Pawe∏
II - Wielki. Z tej spuÊcizny czerpaç mo˝emy wszyscy i
czerpaç z niej b´dà przysz∏e pokolenia.

Dzi´kujàc wszystkim za wspólnà modlitw´ - zapra-
szamy do dalszej pami´ci o umi∏owanym Ojcu Âwi´tym
Janie Pawle II. Nasza modlitwa niech wyprosi dla Niego
dar rych∏ej beatyfikacji i kanonizacji. W tej intencji
modliç si´ b´dziemy w ka˝dy dzieƒ 16 miesiàca i w
ka˝dà I Sobot´ Miesiàca.

        Wdzi´czny za wspólnà modlitw´:
        K. Pra∏at Grzegorz Karolak - Proboszcz Parafii
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Odszed∏ Pasterz Dobry, co Ukocha∏ Lud

WWadowiczanieadowiczanie
Odwzajemniona mi∏oÊçOdwzajemniona mi∏oÊç

Ch∏on´li wszystko
Co Jego dotyczy∏o
Niczym matka syna
T´sknie wyczekiwali
Spotkania z Nim
Swojà dumà i radoÊcià
Dzielili si´ z innymi
Ich myÊli bieg∏y do Watykanu
Jego do Wadowic
Nie rozstawali si´ nigdy
Zawsze czujni
Reagowali z pr´dkoÊcià Êwiat∏a
Gdy niepokój wkrada∏ si´ do ich serc
Zjednoczeni Jego mi∏oÊcià
W modlitewnym skupieniu
Trwali przy Nim
Spoglàdajàc w niebo
Odzyskiwali Go
Dla siebie i dla innych
Coraz cz´Êciej jednak
Zasypiali ze ÊwiadomoÊcià
˚e przyjdzie taki czas...
I przyszed∏...
Serce Polski bije w Wadowicach

Wanda Wasicka  Nieszawa,
dn. 09 kwietnia 2005 r. Godz.19.45
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Mi∏oÊcià zjedna∏ ca∏y Êwiat
Nikt nie dokona∏ tego przed Nim
SpoÊród ludzi
Dlatego te˝ ca∏y Êwiat zamilk∏
W modlitewnym skupieniu
Gdy zamilk∏o Jego serce

Pierwsze godziny bez Niego

Ile czasu b´dzie musia∏o up∏ynàç
Zanim nauczymy si´ z tym ˝yç
Zw∏aszcza my Polacy

Wanda Wasicka Nieszawa,
dn.03 kwietnia 2005 r. Godz. 1.22


