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Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, 

1. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł 
na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład 
w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. O Karolu 
Wojtyle powiedziano i napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego biogra-
fia, która doczekała się licznych ekranizacji. W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy 
zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin 
oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia?  
Z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 2020 roku? 

Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa, które wypowiedział w homilii rozpo-
czynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. 
Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycz-
nych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi 
w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (22.10.1978). Tak, Chrystus wie, co każdy  
z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. 
Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili. 

Święty Jan Paweł II był człowiekiem, w którego życiu niezwykle wyraźnie uwidaczniały 
się cierpienie i niepewność jutra. Jego droga do świętości wiodła przez szereg trudnych do-
świadczeń życiowych, jak choćby przedwczesna śmierć ukochanej matki czy okrucieństwa 
II wojny światowej. On przyjmował te wydarzenia z wiarą w to, że historię człowieka osta-
tecznie prowadzi Pan Bóg, a śmierć nie jest pragnieniem Stwórcy. Gdyby Papież Polak żył 
dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. 
Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież wielokrotnie chorował  
i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania Mszy św. 
z wiernymi. Jego brat Edmund zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził się 
od chorej pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Na jego płycie nagrobnej wyryto na-
pis: „Swe młode życie oddał w ofierze cierpiącej ludzkości”. By upamiętnić swego starszego 
brata, nasz święty Papież trzymał na swoim biurku lekarski stetoskop. Święty Jan Paweł II 
rozumiał  i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników medycznych, za 
których często się modlił i z którymi się spotykał.  


