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1.  Jedne  z  pierwszych  słów  Ojca  świętego,  jakie  wypowiedział  do  świata  w  dniu 

uroczystego objęcia stolicy Piotrowej brzmiały: „Odwagi. Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie 

na oścież drzwi Chrystusowi”. Jedne z ostatnich słów, które zamykały Jego pontyfikat, zostały 

wypowiedziane z wielkim trudem wówczas, gdy Ojciec święty usłyszał na łożu śmierci, iż na pl. 

św. Piotra zgromadziło się dużo młodzieży: „Zawsze was szukałem. Teraz wy przyszliście do 

mnie. Dziękuję”. Oto dwa zdania, które klamrą spinają cały 27-letni pontyfikat: wezwanie do 

otwarcia drzwi Chrystusowi i podziękowanie za to otwarcie, gdy sam Chrystus otwiera już drzwi 

niebios przed odchodzącym Ojcem świętym. 

2. Przed modlitwą Regina Coeli na Placu świętego Piotra arcybiskup Leonardo Sandri 

odczytał pożegnalny tekst Jana Pawła II, który - jak podkreślił włoski hierarcha - przygotował on 

tuż przed swą śmiercią na obchodzoną 3 kwietnia Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W tekście 

rozważań, poprzedzających modlitwę do Królowej Niebios, papież napisał: "To miłość nawraca 

serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, 

egoizmu  i  strachu".  Dodał,  że  zmartwychwstały  Chrystus  przynosi  ludzkości  miłość,  która 

przebacza,  jedna  i  otwiera  serca  na  nadzieję.  Papież  przypomniał  inwokację  do  Bożego 

Miłosierdzia: "Jezu, ufam Tobie, zmiłuj się nad nami i nad całym światem".

3.  Jako  chrześcijanie  wierzymy,  że  Bóg  kieruje  losami  Kościoła.  Nie  jest  więc 

przypadkiem,  że  Ojciec  święty  odszedł  na  spotkanie  Miłosiernego  Jezusa  w  wigilię  Święta 

Bożego  Miłosierdzia,  które  sam  ustanowił.  Przez  całe  swoje  życie  był  piewcą  Bożego 

miłosierdzia. Uczył, że wiara prowadzi do spotkania z Bogiem, który jest wymagającym, ale i 

miłosiernym Ojcem. Miłosierdzie jest jednym z najbardziej podkreślanych przymiotów Bożych 

w  nauczaniu  papieskim.  W  wydanej  przed  niespełna  dwoma  tygodniami  książce  Pamięć  i  

tożsamość. Komentując  łaciński  przekład  Psalmu  51,  zwanego  Miserere,  Ojciec  Święty 

zauważa:  „Jest  jakieś  szczególne  piękno  w  tym  powolnym  falowaniu  słów  łacińskich,  a 

równocześnie w falowaniu myśli, odczuć i odruchów serca... One mówią same za siebie. One 

same objawiają prawdę o kruchości moralnej człowieka. Oskarża on siebie przed Bogiem, bo 

wie, że grzech jest przeciwny świętości jego Stwórcy. Równocześnie też człowiek-grzesznik wie 



o tym, że Bóg jest miłosierdziem i że to miłosierdzie jest nieskończone: Bóg wciąż na nowo 

gotów jest przebaczać i usprawiedliwiać grzesznego człowieka”.

4.  W całym  Kościele  przeżywamy  dziś  Uroczystość  Zwiastowania  Pańskiego.  Anioł 

Gabriel, który przybył do młodej nazaretańskiej dziewczyny z Bożym posłaniem, zachęcał Ją: 

„Nie bój się, Maryjo!”. Ona odpowiedziała: „Niech mi się stanie według słowa twego!”. Dziś te 

słowa anioła skierowane są do całego Kościoła, skierowane są i do nas: „Nie bój się! Nie lękaj 

się!” I jedyną naszą odpowiedzią może być odpowiedź Maryi:  „Niech mi się stanie!”,  „Bądź 

wola Twoja”. 

5. Celebrujemy dziś Eucharystię, w której dziękujemy Bogu za wielki dar dla Kościoła i 

świata naszych czasów: za dar Ojca świętego Jana Pawła II, za dar Jego nauki i posługi, za dar 

świadectwa Jego życia oddanego całkowicie Chrystusowi, zawierzonego Maryi, poświęconego 

służbie  każdemu  człowiekowi,  zwłaszcza  najbardziej  potrzebującemu.  Gdy w czerwcu  1997 

roku  Jan  Paweł  II  stanął  na  wrocławskiej  statio  orbis,  w  homilii  kończącej  Kongres 

Eucharystyczny wołał: „Gdy kontemplujemy Eucharystię, ogarnia nas wielkie zdumienie wiary 

nie  tylko  nad  tajemnicą  Boga  i  Jego  miłości  bezgranicznej,  lecz  również  nad  tajemnicą 

człowieka. Wobec Eucharystii cisną się spontanicznie słowa Psalmisty: „Czymże jest człowiek, 

że tak troszczysz się o niego?” Jak wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek, skoro sam 

Bóg karmi go swoim Ciałem! Jak wielką przestrzeń kryje w sobie ludzkie serce, skoro wypełnić 

je może tylko Bóg!” Dziś te serca, które wypełnić może tylko Bóg zwracają się ku Niemu w 

postawie wdzięczności. Dziś wszyscy wrocławianie wołają Bogu: Dziękujemy! Dziękujemy za 

dar Jana Pawła II! Dziękujemy za największego naszego rodaka! Dziękujemy za największego 

Polaka w historii świata! Dziękujemy!


