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Papież Jan Paweł II, który
przez ponad 26 lat kierował
Kościołem katolickim zmarł w
sobotę  2.04. 2005 o godzinie 21.37
w Watykanie w wieku 84 lat.

Jan Paweł II, którego ze
względu na niespożytą energię i
odwagę w podejmowaniu wyzwań,
jakie stanęły przed Kościołem,
nazywano niegdyś Bożym Atletą,
pozostał nim do końca. Schorowany i
cierpiący przez ostatnie lata wskutek
nieubłaganej choroby był nim jeszcze
bardziej. Pełnił do końca swą misję z
niezwykłą pogodą czerpaną z mocy
ducha. Osobowość i wiara wielkiego
papieża sprawiły, że ani posługa pa-
pieska, ani widzenie świata przez
katolików nie będą już teraz takie
same, jak przed Jego wyborem w
październiku 1978 roku. Jan Paweł II
nie tylko skutecznie przyczynił się do
przezwyciężenia podziału świata.
Ogłoszeniem «mea culpa» Kościoła
za grzechy jego wyznawców wobec
przedstawicieli innych religii i kultur
otworzy ł drzwi do pojednania
chrześcijan z żydami i muzułmanami.
Pod przewodnictwem Jana Pawła II
Kościół katolicki wcielał w życie myśl
przewodnią Soboru Watykańskiego II,
że «człowiek jest drogą Kościoła».
Karol Wojtyła, rozwijając naukę spo-
łeczną Kościoła przywrócił ewan-
geliczny porządek rzeczy. W swych
104 podróżach zagranicznych dotarł
ze swym przesłaniem do wszystkich
zakątków świata. Zdaniem wszystkich
biografów papieża, przyspieszył on
przede wszystkim proces dojrzewania
społecznej świadomości Polaków.
«Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi! Tej ziemi!» Odważne
słowa wypowiedziane przez Jana
Pawła II podczas pierwszej wizyty w
Warszawie okazały się dla Polski

prorocze. Jan
Paweł II, potę-
piając wszelki
t e r r o r y z m ,
zarazem kon-
s e k w e n t n i e
przeciwstawiał
się stosowaniu
metod walki ze
złem, naraża-
jących na cier-
pienia społe-
czeństwa, bez-
bronną lud-
ność. Papież
Jan Paweł II,
który bardziej
niż którykolwiek
z poprzedników
rozwinął w swych encyklikach naukę
społeczną Kościoła, docierał ze swym
nauczaniem do całego świata, przy
tym po mistrzowsku opanował sztukę
posługiwania się techniką i nowo-
czesnymi mediami. Beatyfikował
przesz ło 1300 cz łonków swego
Kościoła, kanonizował prawie 500.
Suma bitew stoczonych w imię
chrześcijańskiej moralności i etyki i w
obronie człowieka, zarówno tych wy-
granych, jak i przegranych, składa się
na wielkość pontyfikatu «polskiego
papieża.» Polska wypełniała Jego
serce. Podczas wizyty w 1999 r. po-
wiedział: «Kontempluję piękno tej
ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie
ten szczególny wymiar zbawczej misji
Syna Bożego. Tu z wyjątkową mocą
zdaje się przemawiać błękit nieba,
zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek.
Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie
znajomo, po polsku». Karol Wojtyła
przejdzie do historii jako Jan Paweł
Wielki, może się okazać największą
postacią, jaką wydała Polska.
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Jan Paweł II nie żyje

СКОРБИМ
Выражаем глубокую скорбь в связи со
смертью 2 апреля 2005 года в
Ватикане Его Святейшества Папы
Иоанна Павла II, величайшего поляка
в истории народа Кароля Войтылы.
Напряжённый труд и огромный
моральный авторитет Иоанна Павла II
особым образом сопутствовали
Республике Польша, были для неё
поддержкой и надеждой,
вдохновением для глубоких перемен.
Сегодня мы ощущаем невосполнимую
утрату. Но мудрость, доброта и
святость Иоанна Павла II вошли в
польские сердца и останутся с нами
навсегда. Мы будем стараться жить и
трудиться согласно его заветам.

Генеральное консульство
Республики Польша в

Калининграде,
Римско-католический приход

Святого Адальберта в
Калининграде,

польские общественные
организации в Калининграде.

(”Калининградская правда”5.04.2005)


