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narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z Papieżem uczestniczyły miliony osób. Święty Jan 
Paweł II wzywał Polaków do sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku. Mówił: 
„«Jeden drugiego brzemiona noście» – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla między-
ludzkiej i społecznej solidarności. 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” (Gdańsk, 1987).

4. Dla wielu osób świadectwo o prawdziwości Ewangelii, jakie dał całemu światu św. 
Jan Paweł II, wybrzmiało najbardziej przekonująco wtedy, gdy przyszło mu osobiście zma-
gać się z cierpieniem i chorobą, a na koniec życia stanąć wobec konieczności śmierci.  Po 
raz pierwszy z doświadczeniem wielkiego cierpienia spotkał się w związku z zamachem na 
swoje życie 13 maja 1981 roku. Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz 
św. Jana Pawła II i świadek jego świętości, tak wspominał ten niezwykle dramatyczny czas: 
„Pamiętam, że w momencie zamachu na Placu św. Piotra [Papież] zachował duży spokój  
i opanowanie, choć sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie życia ogromne. Pytany przeze 
mnie, potwierdził, że odczuwa ból spowodowany przez rany, pokazał też ich miejsca. Nie 
można jednak mówić o żadnej panice. Zanim stracił świadomość, od razu też zawierzał 
się Maryi i mówił, że przebacza temu, który do niego strzelił”. 

W ostatnim dniu swojej ziemskiej pielgrzymki, 2 kwietnia 2005 roku, Jan Paweł II był 
pełen wewnętrznego pokoju i poddania się woli Bożej. Jak wspomina kardynał Dziwisz, 
Papież był „zanurzony w modlitwie, miał świadomość swojego stanu i tego, co się z nim 
dzieje. Prosił, żeby czytać mu fragmenty Ewangelii według św. Jana, żegnał się ze współ-
pracownikami, przyszedł m.in. kard. Joseph Ratzinger, były siostry zakonne, które mu 
posługiwały, był także fotograf Arturo Mari. Odprawialiśmy jeszcze Mszę św. ze Święta 
Miłosierdzia Bożego, stawał się coraz słabszy, z coraz mniejszą świadomością, ale gotowy 
na przejście do Domu Ojca”.  

Podczas pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr silnym podmuchem za-
mknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Tak jakby zamknął księgę jego 
życia. Na zakończenie uroczystości wierni zebrani na Placu św. Piotra wołali „Santo Sub-
ito!” – „Natychmiast świętym!”. W ten sposób prosili, aby Kościół ogłosił to, czego sami 
byli pewni: ten Papież był człowiekiem prawdziwie świętym! 

Cieszymy się bardzo, że 7 maja tego roku – niemal dokładnie w setną rocznicę przyj-
ścia na świat Jana Pawła II – w bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wa-
dowicach, gdzie został ochrzczony, za zgodą Stolicy Apostolskiej rozpoczął się proces 
beatyfikacyjny jego Rodziców: Sług Bożych Emilii i Karola Wojtyłów. Wiemy dobrze, że 


