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Drogi Ojcze Święty Janie Pawle II ! 

          Dzisiaj mija właśnie 100 lat od dnia Twoich narodzin. Jest to wyjątkowa chwila, aby przypomnieć 

i podziękować za osiągnięcia Twojego pontyfikatu. To, co się wydarzyło z Twojej inicjatywy, służy nadal 

dobru Kościoła, chrześcijaństwa i Polski.  

          Dla mnie jednym z ważniejszych osiągnięć  Twojego pontyfikatu było organizowanie pielgrzymek 

do wiernych na wszystkich zamieszkałych kontynentach. Dzięki pielgrzymkom byłeś bliżej ludzi, ich 

problemów, trudności, ale też i radości. Przynosiłeś im przesłanie pokoju, miłości, przebaczenia. 

Chrześcijanie na całym świecie z radością oczekiwali Twojego przyjazdu i słów. Szczególnie ważne dla 

nas Polaków okazały się Twoje, Janie Pawle II, pielgrzymki do ojczyzny. Dzięki nim Polacy wytrwali  

w  wierze i tradycji oraz doprowadzili do bezkrwawego obalenia komunizmu. Duży udział w tym miały 

Twoje słowa z inauguracji pontyfikatu: „Nie lękajcie się!” oraz słowa wypowiedziane w Warszawie 

podczas pierwszej pielgrzymki: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Podczas każdej   

z pielgrzymek wierni cieszyli się ze spotkania z Tobą, ukochanym Ojcem Świętym, ale też przyjmowali 

Twoje, czasami gorzkie, ale prawdziwe słowa upomnienia.  

          Kolejnym istotnym Twoim dokonaniem było ukochanie młodzieży, dla której od 1986 roku 

zacząłeś organizować Światowe Dni Młodzieży. Za Twojego pontyfikatu jedno z tych spotkań odbyło 

się w Częstochowie w 1991 roku. Przemawiają do mnie słowa, które jako papież kierowałeś do 

młodych. Mówiłeś o miłości, odpowiedzialności oraz o tym, że młodzi ludzie muszą od siebie wymagać, 

nawet jeśli świat od nich nie wymaga. A oto inne ważne Twoje słowa do młodzieży: "Bądźcie wiernymi 

świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się 

na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. 

Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was 

Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości" 

(Poznań, 03.06.1997). Światowe Dni Młodzieży zapoczątkowane przez Ciebie, Janie Pawle II, okazały 

się na tyle ważne i potrzebne, że nadal są kontynuowane przez Twoich następców.  

          Janie Pawle II, dziękuję Tobie, że nauczyłeś  nas, jak należy przyjmować cierpienie. Twoje całe 

życie pełne było różnego rodzaju cierpień. Cierpiałeś wtedy, gdy straciłeś bliskich: matkę, brata i ojca. 

Czułeś wtedy smutek, żal, tęsknotę, ale z tych uczuć zrodziło się coś dobrego – Twoje powołanie, by 

służyć Bogu i ludziom. Nawet wtedy, kiedy zostałeś papieżem, doświadczałeś cierpienia. Było tak 

wtedy, gdy zostałeś postrzelony przez zamachowca. Jednak największą lekcję pokory w przyjmowaniu 

cierpienia dałeś nam pod koniec swojego życia, mocno doświadczony postępującą chorobą. Pokazałeś 

również, że należy przebaczać nawet swojemu wrogowi.  

          Za Twoim wstawiennictwem, Święty Janie Pawle II, proszę  Boga o ustanie pandemii 

koronawirusa na świecie, o zaprzestanie prześladowań Kościoła chrześcijańskiego w Azji i Afryce, o to,  

żeby katolicy w Europie z ochotą i zaangażowaniem na nowo włączali się w życie Kościoła. Natomiast 

dla młodych chciałbym, żeby realizowali w swoim dorosłym życiu Twój testament.  

Młody parafianin z parafii Św. Pawła od Krzyża  

                                                         w Rawie Mazowieckiej 
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