
PISMO WSPÓLNOTY KULTURY POLSKIEJ  W  KALININGRADZIE
u k a z u j e  s i ę  o d  X I  1 9 9 5  r .

 Nr 5 (118) MAJ  2006

 > str.  2

W dniach 25-28 maja 2006 roku
Polska gościła Papieża Benedykta XVI.
Wizyta w naszej Ojczyźnie była hołdem
składanym przez obecnego Ojca Świętego
Janowi Pawłowi II. Benedykt XVI odwiedził
kolejno: Warszawę, Częstochowę, Kraków,
Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską
i Oświęcim. Wizyta w byłym KL Auschwitz-
Birkenau, odbywała się na specjalne życzenie
Ojca Świętego. Papież opuścił Polskę
w niedzielę 28 maja
w godzinach wieczor-
nych z krakowskiego
lotniska Balice. Papież
Benedykt XVI, jeszcze
jako kardynał Joseph
Ratzinger odwiedził
Polskę kilka razy, m.in.
trzy lata temu jako legat
papieski. W maju 2003
roku uczestniczył w
obchodach 750. rocz-
nicy kanonizacji bis-
kupa i męczennika św.
Stanisława. «Trwajcie
mocni w wierze» - to
motto tej podróży
apostolskiej. „Bardzo
bym chciał, aby te dni
przyniosły umocnienie
w wierze nam wszy-
stkim - wiernym Koś-
cioła, który jest w
Polsce, i mnie samemu. Dla tych, którym brak
łaski wiary, ale mają serca pełne dobrej woli,
ta wizyta niech będzie czasem braterstwa,
życzliwości i nadziei. Te odwieczne wartości
człowieczeństwa stanowią trwały fundament
pod budowę lepszego świata, w którym każdy
mógłby znaleźć dobrobyt materialny i
szczęście duchowe” – powiedział Papież zaraz
po przylocie do Polski.

Krocząc śladami Jana Pawła II,
odwiedzając miejsca, w których wzrastała
wiara Karola Wojtyły, Jego następca nie tylko
pokazał nam, że trzeba pamiętać o korzeniach,
ale pomógł nam przekroczyć czysto
emocjonalny, pełen sentymentu stosunek
do poprzedniego Papieża, pomógł Polakom
zakończyć okres żałoby. Wskazał też, że to
dziedzictwo, wyrażone w haśle wizyty:
«Trwajcie mocni w wierze», trzeba nieść dalej
i rozwijać. Szczególną niespodzianką
trzeciego dnia wizyty Benedykta XVI

w Polsce była wyrażona przezeń w Kalwarii
Zebrzydowskiej nadzieja na rych łą
beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II.
Papież nie wybrał tego sanktuarium
maryjnego przypadkowo, było to przecież
jedno z ulubionych miejsc modlitwy jego
poprzednika.

Duchowni i publicyści zgodnie
oceniają, że wizyta Benedykta XVI w naszym
kraju zbliżyła papieża do serc Polaków, którzy

przyjęli go bardzo ciepło i entuzjastycznie. W
komentarzach podkreślany jest też duchowy
wymiar pielgrzymki, którego wyrazem były
poruszające przesłania papieskie do Polaków,
wyrażające osobisty stosunek Ojca Świętego
do wizyty w kraju jego poprzednika. Zbliżenie
papieża do społeczeństwa podkreślił kardynał
Stanisław Dziwisz. Zaznaczył on też, że
Polacy podczas pielgrzymki Ojca Świętego do
naszego kraju dali przykład wielkiej kultury i
wiary. Zauważył, że papież był bardzo
wzruszony przyjęciem go przez polską
młodzież. Polaków urzekło nie tylko słowa
Benedykta XVI, ale i jego osobowość.
Wizerunek uśmiechniętej papieskiej twarzy
pozostanie na długie lata w sercach wszystkich
Polaków. Benedetto! Benedetto! - skandowały
setki tysięcy młodych w czasie spotkań z
papieżem. Tłumy pozdrawiały Ojca Świętego
również w Jego ojczystym języku niemieckim:
„Kochamy Cię, słuchamy Ciebie”.

31.05 br. Papież podsumował swoją
pielgrzymkę w Polsce. Określił ją jako czas
wzajemnego umacniania się w wierze, czas
świadectwa i chrześcijańskiego entuzjazmu,
czas łaski. Mówiąc o kolejnych etapach swej
pielgrzymki podkreślił symboliczny wymiar
mszy, jaką odprawił na Placu Piłsudskiego w
Warszawie i przypomniał historyczne
wydarzenia, jakie miały tam miejsce: mszę
odprawioną przez Jana Pawła II oraz msze po

śmierci polskiego pa-
pieża oraz prymasa
Stefana Wyszyńskiego. -
Nie zapomnę pobytu w
słynnym sanktuarium
maryjnym na Jasnej
Górze - powiedział
Benedykt XVI. «Od-
wiedzając następnie -
dodał - sanktuarium w
Kalwarii Zebrzydowskiej
niedaleko Krakowa
prosiłem Matkę Boską
Bolesną, aby wspierała
wiarę wspólnoty
kościelnej w chwilach
trudności i próby».
Papież podkreślił, że
wizyta w Wadowicach,
rodzinnym mieście Jana
Pawła II dała mu
możliwość podzięko-
wania Bogu za «dar tego

niestrudzonego sługi Ewangelii». - Korzenie
jego mocnej wiary, jego jakże wrażliwego i
otwartego człowieczeństwa, jego miłości do
piękna i prawdy, jego nabożeństwa do Matki
Bożej, jego miłości do Kościoła, a nade
wszystko powołania do świętości znajdują się
w tym miasteczku - mówił Benedykt XVI.
Jako piękne doświadczenie wymienił swe
spotkanie z młodzieżą na krakowskich
Błoniach. - Trwajcie mocni w wierze! To
zadanie, jakie pozostawiłem synom
umiłowanej Polski, zachęcając ich do
wytrwania w wierności Chrystusowi i
Kościołowi, by nie zabrakło Europie ani
światu wkładu ich ewangelicznego
świadectwa - podkreślił papież. Wiele miejsca
w swej katechezie papież poświęcił na
refleksje po wizycie w Auschwitz. - W obozie
Auschwitz-Birkenau, podobnie jak w innych

Papież Benedykt XVI: pielgrzymka w Polsce


