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VI Dzień Papieski – JAN PAWEŁ II - SŁUGA MIŁOSIERDZIA
Koniec drugiego i początek trzeciego tysiąclecia są
nierozłącznie związane z osobą i pontyfikatem papieża
Polaka – Jana Pawła II. Był Piotrem naszych czasów, On
zawsze i we wszystkich okolicznościach wiernie
świadczył o tym, co jest Drogą, Prawdą i Życiem. Choć
minęło już sporo czasu, to nadal tak trudno mówić
o kwietniowych chwilach niepokoju o życie i zdrowie
papieża, smutku, który zwiastował nieuchronny koniec
życia Pasterza Narodów i w końcu o chwilach żałoby,
która zjednoczyła w bólu rozstania nie tylko nas
Polaków, ale cały świat…
Nie bez przyczyny pragniemy przybliżyć wszystkim
Wam sylwetkę Jana Pawła II. 15 października po raz
szósty w naszym kraju obchodzony był Dzień Papieski
pod hasłem JP II – sługa miłosierdzia. Ta uroczystość, to
corocznie szczególny czas, kiedy wspomina się postać
sługi Bożego JP II, a zwłaszcza okres jego papieskiego
posłannictwa.
Zachęcamy wszystkich, aby zadali sobie odrobinę trudu
i zapoznali się z wieloma ciekawymi tekstami, które
zostały napisane przez uczniów Naszej Szkoły.
Oddajemy do waszych rąk numer w całości poświęcony
naszemu drogiemu rodakowi – wielkiemu Janowi
Pawłowi. Znajdziecie zarówno teksty dot. Biografii
i twórczości papieża, jak również wspomnienia z jego
ostatniej pielgrzymki do Polski, relację z Dnia
Papieskiego, obchodzonego w naszej szkole oraz z filmu
o Karolu – papieżu, który pozostał człowiekiem.
Zastanowimy się również, czy istnieje pokolenie JP II,
czy papież jest dla nas wciąż autorytetem moralnym
i dlaczego.
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Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Od śmierci
matki w 1929 wychowywał go ojciec - emerytowany oficer. Karol,
nazywany Lolkiem, był najlepszym uczniem w mieście, sportowcem
i aktorem amatorem. Po przeprowadzce do Krakowa rozpoczął studia na
polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim; przerwał je wybuch wojny.
Był aktorem tajnego Teatru Rapsodycznego, pracował jako robotnik
w kamieniołomie i fabryce chemicznej. W latach 1942-45 jako
seminarzysta uczestniczył w tajnych kompletach Wydziału
Teologicznego UJ.
1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie od arcybiskupa Adama
Sapiehy. Studiował teologię w Rzymie, a po powrocie do kraju został
wikariuszem w Niegowici i w Krakowie, potem prefektem
i duszpasterzem akademickim. W 1948 r. otrzymał stopień doktora,
w 1953 r. habilitował się. W 1954 r., po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego UJ, rozpoczął wykłady
z etyki filozoficznej na KUL-u. Dużo publikował w tym czasie. Zadebiutował w 1949 r. na łamach
"Tygodnika Powszechnego" tekstem o francuskich księżach-robotnikach. Opublikował m.in.: "Miłość
i odpowiedzialność", "Osobę i czyn", dramaty: "Brat naszego Boga", "Przed sklepem jubilera", a także
wiersze - pod pseudonimem Andrzej Jawień, gdyż kardynał Sapieha uznał, że księdzu nie przystoi pisać
poezji pod swoim nazwiskiem.
W 1958 r. Karol Wojtyła został krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1964 - arcybiskupem.
Uczestniczył w soborze watykańskim II (1962-65). W 1967 r. otrzymał nominację kardynalską, ale nadal
zachowywał się niekonwencjonalnie: jeździł na nartach, pływał kajakiem, wakacje spędzał ze świeckimi.
W drugiej połowie lat 70 zbliżył się do środowisk opozycyjnych.
We wrześniu 1978 r. umarł Jan Paweł I. 16 października 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany na
papieża (po raz pierwszy od 456 lat nie został nim Włoch). Przybrał imię Jan Paweł II i wbrew
zwyczajowi przemówił do tłumu na placu św. Piotra "w naszym języku włoskim". Podczas inauguracji
pontyfikatu wygłosił przesłanie: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!". W marcu 1979 r. Jan
Paweł II ogłosił "Redemptor hominis" (o Chrystusie - Odkupicielu człowieka) -- pierwszą w dziejach
encyklikę poświęconą chrześcijańskiej antropologii. W czerwcu tego samego roku odbył pierwszą podróż
do Polski, gdzie - jak pisał George Weigel w "Świadku nadziei" - wywołuje rewolucję świadomości,
która ostatecznie bez użycia przemocy powoduje upadek imperium sowieckiego w środkowowschodniej
Europie.
13 maja 1981 r. Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę - niemal
cudem uniknął śmierci, co później skomentował: Czyjaś ręka strzelała, ale Inna Ręka prowadziła kulę.
W 1983 r. Papież odwiedził zamachowca w więzieniu, przynosząc mu przebaczenie i dobre słowo.
W sierpniu 1985 r. Jan Paweł II przemówił do 80 tys. młodych muzułmanów w Casablance, w kwietniu
1986 r. jako pierwszy w historii zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego odwiedził synagogę
w Rzymie. Z jego inicjatywy w Asyżu odbył się w 1986 r. Światowy Dzień Modlitw o Pokój, w którym
uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich religii świata. Papież próbował w ten sposób zbliżyć do
siebie chrześcijan różnych wyznań - ogłosił list z okazji 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra (1983),
spotkał się z patriarchą Konstatynopola, złożył wizytę w katedrze Canterbury i w rzymskim zborze
ewangelickim.
W 1991 r. Papież apelował o pokój w Zatoce Perskiej, a potem na Bałkanach. Przemawiając w 1995 r.
w siedzibie ONZ, bronił uniwersalności praw człowieka i wzywał Narody Zjednoczone, by podjęły
"ryzyko solidarności, a tym samym ryzyko pokoju". W 1994 r. ukazała się książka "Przekroczyć próg
nadziei", światowy bestseller przetłumaczony na 40 języków. W 1998 r. powstała trzynasta encyklika
Jana Pawła II - "Fides et ratio" (Wiara i rozum). W latach 1997-99 Papież odbył kolejne historyczne
pielgrzymki - do Sarajewa, na Kubę i do Rumunii, gdzie spotkał się z patriarchą Teoktystem.
Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Papież dokonał rachunku sumienia Kościoła i prosił Boga
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o wybaczenie jego win; odbył też podróż do Ziemi Świętej - Jordanii, Betlejem, Jerozolimy (historyczna
wizyta w Instytucie Pamięci Narodowej Yad Vashem i modlitwa przy Ścianie Płaczu).
Rok 2001 przyniósł kolejną ważną wizytę - w Grecji i Syrii, a także na Ukrainie.
Ważnym wydarzeniem 2002 roku były dla Papieża niewątpliwie XVII Światowe Dni Młodzieży oraz
późniejsze pielgrzymki do Gwatemali i Meksyku.
Trudno jest podsumować przeszło dwudziestoletni pontyfikat Jana Pawła II i wskazać w nim
najważniejsze wydarzenia. Jan Paweł II to przede wszystkim wielki człowiek obdarzony dużym
poczuciem humoru, kapłan, wielbiciel Tatr, pielgrzym, myśliciel, filozof, poeta. Jan Paweł II stał się
symbolem Papieża-Polaka, którego wzoru i następcy długo trzeba by szukać. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku
w Watykanie.
Andżelika Kubiczek kl. 1 f ZSZ

„Twórczość Papieża Jana Pawła II”
Swoją bogatą i rozległą twórczość literacką Jan Paweł II rozpoczął jeszcze jako Karol Wojtyła na
początku studiów na Uniwersytecie Jagielońskim. Zaczął wtedy pisać wiersze, uczęszczał także na
zajęcia teatralne. Zainteresowanie literaturą, a w szczególności literaturą dramatyczną i teatrem wyniósł,
jak sam przyznał w swojej książce ”Dar i Tajemnica” już z gimnazjum. Po powrocie z Rzymu gdzie
kończył studia i napisał swoją pracę doktorską zatytułowaną „Zagadnienie wiary u Świętego Jana od
Krzyża” (w całości napisanej po łacinie), został wikariuszem w Niegowici, a następnie na życzenie abp.
Eugeniusza Baziaka zajął się pracą naukową. W 1960r. została opublikowana jego książka „Miłość
i odpowiedzialność”. Po wyborze na Papieża zaczął pisać niezliczone ilości dokumentów papieskich
m.in.:
- Encykliki,
- Adoracje apostolskie,
- Orędzia,
- Listy apostolskie,
- Konstytucje apostolskie,
- Bulle.
15 listopada 1996r. w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej odbyła się prezentacja książki „Dar
i Tajemnica”, którą Jan Paweł II napisał z okazji 50 rocznicy swoich święceń kapłańskich. Spod pióra
Papieża wyszły także strofy literackie z traktatu „Tryptyk rzymski”. Do twórczości literackiej Jana
Pawła II możemy też zaliczyć napisane przez Niego sztuki teatralne (np. „Brat naszego Boga”).
Obecnie w naszych kinach emitowany jest film pod tytułem „Karol, Papież, który pozostał
człowiekiem”. Oto opinie wybranych osób, które ten film widziały:
Ewelina uczennica II kl. gimnazjum „Mnie film się bardzo podobał. Szczególnie utkwiły mi w pamięci
sceny z pielgrzymek Jana Pawła II”.
Mariusz uczeń III kl. gimnazjum – Do kina wybraliśmy się na szkolną wycieczkę i razem z kolegami
chcieliśmy się z tego wykręcić, ale kiedy nam się to nie udało, to pojechaliśmy pod przymusem. Kiedy
zaczął się film, to jeszcze żartowaliśmy i śmialiśmy się, lecz kiedy zaczęliśmy go oglądać, bardzo nas
wciągnął. „Film był bardzo ciekawy: Dowiedziałem się wielu nowych wątków z życia Papieża,
o których nie wiedziałem. Z zapartym tchem patrzyliśmy do samego końca. Jesteśmy wdzięczni szkole, że
pojechaliśmy do kina w ramach zajęć szkolnych”.
Pani Małgorzata nauczycielka z gimnazjum - „Film był porywający, ciekawy i rzetelny. Mimo
problemów z uczniami wszyscy bardzo dużo skorzystali na tym, że zobaczyli ten film, nie tylko młodzież
naszej szkoły, lecz i wychowawcy”.
Justyna Nowak i Sylwia Hadamek kl. 1 f ZSZ
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WSPOMNIENIE PIELGRZYMA

"Bóg bogaty w miłosierdzie" - ciekawym
i bardzo "dzisiejszym" wydało mi się hasło VIII
pielgrzymki naszego Papieża do Ojczyzny.
Nigdy wcześniej nie miałam okazji zobaczyć
Ojca Świętego. Postanowiliśmy więc ze
znajomymi pojechać na krakowskie Błonia.
Stwierdziliśmy wspólnie, iż nadarza się
niebywała okazja ujrzenia "na żywo" człowieka historię, indywiduum na skalę światową, głowę
Kościoła Katolickiego i w końcu naszego
rodaka. Poza tym każde z nas pragnęło
podświadomie odnaleźć swój własny sens słów,
które przecież jeszcze nie padły, a już miały
procentować i owocować.
Taka niewypowiedziana zapowiedź nadziei,
wiary, otuchy i miłości. Wierzyliśmy w to
mocno. Jak się spodziewaliśmy, dotarcie na
miejsce nie było wcale łatwym zadaniem.
Godziny nocne spędzone na peronach
i w pociągach przepełnionych do granic
możliwości jednodniowymi pielgrzymami takimi przecież jak my - przygasiły nieco naszą
świeżą radość i euforię.

Atmosfera jednak już o tak wczesnej porze była
podniosła. Zdumiewający fakt! Przybywające
grupy ludzi sunęły po mokrej od rosy trawie
w ciszy i skupieniu. Nie było awantur czy
krzyków. Raczej spokój i oczekiwanie. Udzielił
się nam ten nastrój. Wczesna pora pozwoliła
nam zająć miejsca w pierwszym sektorze. Teraz
pozostało tylko czekać... I nieważne, że chce się
spać, jest zimno, ciemno i nie ma się czym
okryć. Zapadamy w dziwnie miłe odrętwienie
i półsen. Czekamy do rana...Na słońce, jego
promienie i cud...
-"(...)Drodzy bracia i siostry! Niech te trzy dni
mojego pobytu w Ojczyźnie obudzą w nas
głęboką wiarę w moc miłosierdzia Bożego.
Niech zjednoczą nas jeszcze bardziej w miłości;
niech pobudzą do odpowiedzialności za życie
każdego człowieka i za jego codzienność; niech
usposobią ku dobru, ku wzajemnemu
zrozumieniu, byśmy jeszcze bardziej stali się
sobie bliscy w duchu miłosierdzia. Niech nasze
serca wypełni łaska nadziei!(...)"

-"(...) Przybywam tym razem do Krakowa, ale
serdeczną myślą obejmuję całą Polskę
i wszystkich rodaków (...)"
Kraków. My wśród masy pielgrzymów. Środek
ciepłej sierpniowej nocy. Wszyscy mają jeden
cel i podążają w jedną stronę. Późnonocny marsz
uliczkami
tego
cudownego,
owianego
historyczno-naukową aurą miasta sprawił nam
wiele radości.
-(...)
serdecznie
pozdrawiam
również
pielgrzymów, którzy przybyli tu z różnych stron
kraju, Europy i świata(...)"
3.00 w nocy. Nareszcie na Błoniach. Oczom
naszym ukazała się niewyraźna, ale ogromna
połać terenu porośniętego dość wysoką trawą.
"To tu przyjdzie nam spędzić godziny
oczekiwania na Papieża" - pomyślałam. Nie
przypuszczałyśmy, że będzie nas to kosztować
tyle trudu...

Świt pozwolił nam przegonić złe myśli, a blask
poranka ukazał naszym oczom niezwykły widok:
setki ludzi pod namiotami, na materacach,
karimatach, kocach, etc.. Wszyscy pomimo
chłodnej nocy pod gołym niebem, emanujący
pozytywną energią i chęcią ujrzenia choć dachu
papamobile lub niewyraźnej sylwetki Ojca
Świętego.
Czas pozostały do Mszy Świętej, wypełniony
modlitwą i śpiewem minął zdumiewająco
szybko. Nareszcie dziesiąta... Przyjechał!
Szczęśliwi, iż dane nam było zobaczyć z daleka
ubraną w zielony ornat postać, opadliśmy z sił
już na początku homilii. Przyznaję, iż niewiele
z niej pamiętam - zwyczajnie - górę nad coraz
trudniej skupiającą się uwagą brało zmęczenie.
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Wtedy wydawało się nam, że nie jesteśmy
w stanie udźwignąć ciężaru tamtych cudownych
i ważnych słów, które padły z ust Jana Pawła II.
Przypuszczam, iż podobne odczucia miało
większość pielgrzymów przybyłych na Błonia.
Pomimo wszystko do dziś mam w pamięci tamtą
męczącą noc i pełen przeżyć dzień.
Najważniejszy pozostaje fakt, iż na własne oczy
i uszy zobaczyłam i usłyszałam Ojca Świętego.
-"(...)"Tajemnica nieprawości" wciąż wpisuje się
w rzeczywistość świata. Doświadczając tej
tajemnicy człowiek przeżywa lęk przed
przyszłością, przed pustką, przed cierpieniem,
przed unicestwieniem. Może właśnie dlatego,
przez świadectwo skromnej zakonnicy, Chrystus
niejako wchodzi w nasze czasy, aby wyraźnie
wskazać na to źródło ukojenia i nadziei, jakie
jest w odwiecznym miłosierdziu Boga.
Trzeba, aby Jego orędzie o miłosiernej miłości
zabrzmiało z nową mocą. Świat potrzebuje tej
miłości. Nadszedł czas, żeby Chrystusowe
przesłanie dotarło do wszystkich, zwłaszcza do
tych, których człowieczeństwo i godność zdaje
się zatracać w mysterium iniquitatis. Nadszedł
czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało
w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem
nowej cywilizacji - cywilizacji miłości.(...)"

wewnętrznych przemianach, które niewątpliwie
odczuliśmy - nie rozmawialiśmy. Każdy
zatrzymał upragniony widok i słowa dla siebie
i swojego sumienia. O rzeczach najważniejszych
dla swojej duszy lepiej nie rozmawiać... ale
pozostawić, aby owocowały i wydały bogaty
plon.
-"(...) "Bóg bogaty w miłosierdzie". To hasło jest
niejako streszczeniem całej prawdy o tej miłości
Boga do człowieka, która przyniosła ludzkości
odkupienie."(...)Uświadamiamy sobie, że Bóg,
okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że
będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym
świecie.(...)"
mgr Magdalena Malewicz

Kilka słów o pokoleniu Jana Pawła II
Czytelniku,
Rok 1978 był ważną datą dla Polski i świata:
wtedy właśnie Kardynał Karol Wojtyła został
wybrany na papieża. Był to również rok
urodzin wielu dzieci w Polsce, zarówno

Po powrocie przejrzałam wszystkie homilie
i przemówienia Ojca Świętego z niedawnej
pielgrzymki. Jest w nich wiele pięknych słów,
potężny przekaz nadziei, wiary i miłości w Boga
i drugiego człowieka. Jak zawsze. Bez wątpienia
każdy znajdzie w nich coś, co go poruszy.
Jakąś myśl, choćby jedną jedyną, którą
zapamięta i - co najważniejsze -wcieli w swoje
życie. Przecież o to chodzi!

wierzących, jak i niewierzących. Kiedy jedni

-"(...)To On, zmartwychwstały Chrystus, mówi
dziś do każdego i każdej z was: «Przestań się
lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący.
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki
wieków» (Ap 1, 17-18). Oto przesłanie Bożego
miłosierdzia, które przynoszę dziś mojej
Ojczyźnie i moim rodakom: "przestań się lękać"!
Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie.
Jest z tobą Chrystus, niezawodny Dawca
nadziei.(...)"

zobaczyć, dotknąć – po prostu z Nim być. Gdy

i drudzy nieco podrośli, usłyszeli słowo, które
nie było im wcześniej znane; słowo, które
brzmiało ciepło i wymagało dowiedzenia się
o nim jak najwięcej. Owe słowa skierował do
nich Papież – Jan Paweł II. Te niewierne dzieci,
które usłyszały słowa kazania JPII, pragnęły
pokolenie 1987 podrosło, zasłuchane w piękne
przesłanie Ojca Świętego, zaczęło szukać w
sobie Boga. Kiedy młodzi dorośli, powiedzieli:
„To On w nas zrodził Boga. On dał nam nowe,
lepsze życie… My jesteśmy pokoleniem JPII”.
Papież swoją opieką

i wielkim sercem

powiedział: „Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga,
Nam pozostały po pielgrzymce zdjęcia,
wspomnienia i - ukryty głęboko na dnie serca widok człowieka, który działał cuda. O naszych

a tu na ziemi jesteście moimi dziećmi”.

5

Te słowa urzekły, gdyż JPII nie robił wyjątku
co do rasy, charakteru, pochodzenia czy
majątku. Ojciec Święty powiedział też, że
wszyscy jesteśmy równi.
Kiedyś czytałem gazetę „Gość Niedzielny”.
Było

tam

duże

zdjęcie

grupki

osób

z koszulkami, na których widniał napis
„pokolenie JPII”, a pod nim drugi – B16 – co
oznacza, że młodzi kochają również drugiego
papieża,

Benedykta

XVI

kontynuującego

wielkie dzieło, które rozpoczął JPII. On
nazywał wszystkich ludzi braćmi, jednoczył
religie, kochał wszystkich, nie tylko tych,
którzy

urodzili

się

na

początku

jego

pontyfikatu. Wszyscy pamiętamy też, co Papież
zrobił

dla

młodzieży

całego

świata

–

zainicjował Światowe Dni Młodzieży, które
łączą

młodych

niewierzących,

całego
a

globu,

wierzącym

nawracają
dodają

sił.

Organizowane są co roku w innym mieście
świata.

Zadajmy

dziś

pytanie:

dlaczego

pokoleniowcy i nie tylko oni uważają JPII za
swojego wielkiego Ojca? Papież, jak ojciec
uczył

wszystkich

pierwszych

kroków

w poznawaniu Chrystusa. Uczył nas czytać tak
niepopularne dziś Pismo Święte. Wspierał
w trudnych chwilach, doradzał, co dobre, a co
złe. Nie możemy zapomnieć o tym, co dla nas
zrobił. Był naszym dobrym Ojcem.

Szymon Kubiak kl. Ic ZSZ

POKOLENIE JPII
Niedawno w jednym z ogólnopolskich
tygodników ukazał się raport o młodzieży
„Pokolenie JP II”. Nie były to jednak krytyczne
opinie o Papieżu Polaku, lecz raczej brak wiary
w rówieśników. Młodzi są krytyczni nie tylko
w stosunku do starszych, ale również w stosunku
do własnego pokolenia. Ci, których wiara jest
mocna, opowiadają, że Ojciec Święty czeka na
nich w niebie. Inni czują się „osieroceni”.
Czy swoje zaufanie, jakie mieli do Jana Pawła
II, przeleją na Benedykta XVI? Czy pokolenie
JP II stanie się pokoleniem B 16?
Zaufania młodzieży nie można zdobyć na kredyt,
z racji sprawowania ważnej funkcji. Młodzi
jednak chcą, żeby spełnił ich nadzieję.
O pokoleniu JP2 zaczęto mówić w mediach
w kwietniu 2005, aby opisać żywą reakcję
młodych ludzi na śmierć papieża.
Inna nazwa Pokolenie 78 pochodzi od roku
wyboru na papieża Karola Wojtyły. Wiąże się
z 27 latami pontyfikatu, podczas którego papież
przywiązywał szczególna wagę do spotkań
z młodzieżą. Określenie to pojawiło się w ruchu
oazowym.
Krytycy twierdzą, że "Pokolenie JP2" jest
tworem medialnym (wirtualnym), który nie ma
związku z rzeczywistością społeczną. Wersję tę
potwierdzają socjolodzy i teolodzy.
Termin „pokolenie Jana Pawła II” pojawił się po
raz pierwszy w komentarzach po Światowym
Dniu Młodzieży w Paryżu w 1997 r., kiedy to na
spotkanie z Ojcem Świętym przybyły setki
tysięcy młodych ludzi pełnych entuzjazmu.
Można by powiedzieć: jak zwykle. Nie działo się
to jednak ani w rodzinnym kraju Papieża —
Polsce, ani w kraju młodego rozwijającego się
katolicyzmu — na Filipinach, ani nawet
w Stanach Zjednoczonych — najbardziej
zaawansowanym gospodarczo państwie świata,
który zadaje kłam teorii o sekularyzacji
nieuchronnie towarzyszącej dobrobytowi
Tym razem roztańczone i rozśpiewane tłumy
młodych witały Jana Pawła II w kraju, którego
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dawny przydomek — „najstarsza córa Kościoła”
— brzmi dziś jak ponura ironia. Już od ponad
dwustu lat, od rewolucji 1789 r., Francja jest
symbolem agresywnej ideologii laickiej,
głoszącej, że religia jest jedynie „sprawą
prywatną” ludzi wierzących. W drugiej połowie
XX w., w kraju tym, podobnie jak w większości
krajów Europy Zachodniej, nastąpiła kulturowa
i obyczajowa rewolucja, której efektem stała się
dalsza laicyzacja społeczeństwa. Symbolem tej
rewolucji w Europie stała się studencka rewolta
maja 1968 r., właśnie we Francji.
trzydzieści lat później...
Ogromny tłum młodych — dzieci pokolenia tej
rewolty — wiwatuje na cześć Ojca Świętego i co
ważniejsze,
słucha
jego
niełatwych
i wymagających
nauk.
Skłoniło
to
komentatorów, także tych nieskorych do
ulegania charyzmie Jana Pawła II, do uznania, że
fenomen jego niezwykłej popularności wśród
młodzieży na całym świecie ma charakter
uniwersalny i głębszy, niż mogło się to wydawać
wcześniej. Tym razem zawiodły wszelkie próby
wytłumaczenia tego zjawiska względami
powierzchownymi, socjologicznymi. Gdyby
wszystko wyjaśniała socjologia, młodzi Francuzi
powinni byli pójść na koncert rockowy albo do

modnego klubu, zamiast — w mało
komfortowych warunkach — wsłuchiwać się
w słowa ubranego na biało starszego pana.
Badacze dawno przecież ustalili, a medialni
komentatorzy
tę
bezdyskusyjną
wiedzę
upowszechnili:
młodym
zachodnim
Europejczykom, z Francuzami na czele, Kościół
jest obojętny, a jego surowe, przestarzałe,
przeciwne
wolności
nauczanie,
ze
średniowieczną etyką seksualną na czele,
odrzucają totalnie. A jednak...
Okazuje się, że głębiej, poniżej poziomu, który
jest w stanie badać socjologia, dzieją się rzeczy
ważne, które przekładają się na konkretne,
widoczne gołym okiem zachowania ludzi. Warto
jednak w tym miejscu poczynić spostrzeżenie
socjologiczne czy raczej demograficzne. Otóż
niezwykle długi pontyfikat Jana Pawła II
sprawił, że ludzie młodzi, przed trzydziestym
rokiem życia (a więc również i tacy, którzy już
weszli w dorosłość) znają tylko jednego papieża
— Karola Wojtyłę. Pozwala to zasadnie mówić
o „jego pokoleniu”.
Sylwia Hadamek i Justyna Nowak kl.1f ZSZ

Sonda szkolna
Ojciec Święty jest dla mnie autorytetem, ponieważ…
Uczennica Sandra Staniczek pisze:
„Pozostanie na zawsze w naszych sercach. Kochaliśmy Go i był dla nas wielkim autorytetem. Potrafił
porwać za sobą młodych, bo nie mówił jak wielu innych, że dzisiejsza młodzież jest zła. Jan Paweł II
mówił, że młodzież jest solą ziemii jej przyszłością. Za to kochamy Go.”
Inna uczennica Natalia Zimnol napisała:
„Ojciec Święty nauczył nas, jak cierpieć z godnością, jak pogodzić się z bólem i troskami dnia
codziennego. W swoich ostatnich godzinach pokazał, że nie należy bać się śmierci.”
Paweł Kubis udzielił kolejnej odpowiedzi:
„Pozostawił nam swoje nauki, a w nich drogowskaz jak żyć i postępować. Spotykając różnych
przedstawicieli religii ludziom z całego świata pokazał na czym polega tolerancja i szacunek.
Przepraszając i przebaczając dał świadectwo sprawiedliwości.”
Uczeń Mateusz Dutka napisał:
„Dał mi siłę duchową. Nauczył wierzyć w Pana Boga do końca, nawet w ciężkiej chorobie nie
poddawał się zwątpieniom. Podziwiałem spokój z jakim przyjmował pogarszanie się zdrowia, utratę
sprawności. Dla mnie był wzorem i na zawsze zostanie.”
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Zuzanna Łyko pisze:
„Zostawił nam przesłanie, żebyśmy żyli bez nienawiści. Pokazał nam jak przebaczać, kiedy spotkał się
z Alim Agcą – człowiekiem, który chciał go zamordować. Nikt tak jak On nie potrafił pociągnąć za sobą
tłumów. Był dobry w stu procentach we wszystkim co robił, nawet żartując.”
Uczeń Artur Bar pisze:
„Ojciec święty dał nam nadzieję na lepsze jutro i pokazał, jak należy kochać bliźnich – zarówno tych
najbliższych, jak i tych, których uważało się za swoich nieprzyjaciół.”
Oto słowa Patrycji Gajda:
„Przede wszystkim zostawił dobry przykład dla całego świata, jak postępować. Jak ludzie powinni się
łączyć, żyć w pokoju, niezależnie od wiary, wieku czy narodowości. Ojciec Święty był przykładem jaką
drogą powinniśmy kroczyć przez całe nasze życie.”
Na koniec przytoczymy słowa Pani Aleksandry Szydełko:
„Dał nam przykład, jak godnie żyć i godnie umierać. To, że mimo swojej choroby i cierpienia był
uśmiechnięty, pogodny i pełen radości, było dla nas lekcją radosnej wiary. Myślę, że chciał nam
powiedzie,ć abyśmy mimo kłopotów potrafili cieszyć się i nigdy nie tracili nadziei.”

Oprac.: Aleksandra Wyszka i Monika Wiencek kl. 1f ZSZ

Dzień Papieski w naszej szkole
W sobotę 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37 zmarł NAJWIĘKSZY POLAK, Ojciec Święty, Jan
Paweł II. Jednak w naszych sercach On nadal żyje, a wspomnienia o Nim nie zgasną. Dlatego też,
z okazji dnia papieskiego uczniowie z klas pierwszych wraz z pomysłami i organizacją Pani
M. Malewicz zorganizowali dzień wspomnień o Janie Pawle II. Nasz Dzień Papieski odbył się
20.10.2006r. w kościele św. Mikołaja. Na wstępie ksiądz J. Staniszewski wprowadził uczniów,
nauczycieli i wiernych w ciepłą atmosferę wspomnień o Ojcu Świętym. Potem w ciszy wszyscy
uklęknęliśmy i każdy skupiony w swoich myślach modlił się, a sercem był przy Janie Pawle II. Po kilku
minutach modlitwy i skupienia oddano głos uczniom. Oni zaś czytali słowa z Pisma Świętego
i recytowali wiersze ku czci Jana Pawła II. Natomiast narratorzy czytali o życiu Papieża i dziełach w tak
długim pontyfikacie. Mówili także o tym, jak bardzo cierpiał, o Jego wielkiej miłości do ludzi i o tym,
czego nas nauczył. Wszyscy ze wzruszeniem wsłuchani byli w recytowaną poezję. A gdy usłyszano głos
Ojca Świętego, który rozległ się w kościele z nagranej płyty, nastała całkowita cisza. Wszyscy obecni
w kościele ze smutkiem na twarzy słuchali słów ukochanego, wielkiego CZŁOWIEKA. I chociaż
w kościele było chłodno, to jednak serca słuchaczy były rozgrzane i pełne miłości dla naszego rodaka.
Po występie uczniowie zostali obdarowani ciepłymi oklaskami. Następnie do występujących
pierwszoklasistów, dołączył szkolny chór i razem zaśpiewano ukochaną piosenkę Papieża - ''Barkę''.
Dołączyła do nich także publiczność, z błyskiem w oku i uśmiechem na twarzy - głośno i żywo wszyscy
śpiewali. Nawet refren był kilka razy powtarzany. To było dla Niego...
Po występie ksiądz ponownie zabrał głos, a potem pani wicedyrektor podziękowała i pochwaliła
wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania i sukcesu występu. Młodzież, nauczyciele i inni
słuchacze rozeszli się. Kościół został pusty... Miejmy jednak nadzieję, że Ojciec Święty cieszył się, iż
tak ciepło o nim mówimy, myślimy i wspominamy. Był dla nas kimś naprawdę bliskim...
Oprac.: Aleksandra Wyszka i Monika Wiencek kl. 1f ZSZ
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