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nie byłoby takiego człowieka, kapłana i biskupa jak Karol Wojtyła, gdyby nie było wielkiej 
wiary jego Rodziców.

5. Papież Franciszek, który kanonizował Jana Pawła II, we wstępie do książki opubliko-
wanej w Watykanie z okazji stulecia urodzin Papieża Polaka wyznał: „Wiele razy w czasie 
mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich modli-
twach o dar wierności Ewangelii, tak jak on dawał o niej świadectwo. (...) Już piętnaście 
lat dzieli nas od jego śmierci. Może to niewiele, ale to bardzo długo dla nastolatków i mło-
dych ludzi, którzy go nie znali lub którzy mają tylko kilka mglistych wspomnień o nim  
z dzieciństwa. Z tego powodu w setną rocznicę jego urodzin słusznie było upamiętnić tego 
wielkiego świętego świadka wiary, którego Bóg dał swojemu Kościołowi i ludzkości” (San 
Giovanni Paolo II, 100 anni, Parole e Immagini, Prefazione di Papa Francesco [Święty Jan 
Paweł II, 100 lat. Słowa i Obrazy, Wstęp Papieża Franciszka], Città del Vaticano, Libreria 
Editrice Vaticana 2020, s. 3, 6).

Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się nieprzerwanie u jego 
grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną proszą Boga o potrzebne łaski. Dołączmy 
i my do nich i módlmy się – przez jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko 
nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się  
o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych 
wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. Niech setna rocznica 
urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie 
źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen.
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