X Dzień Papieski – pod hasłem „Jan Paweł II – Odwaga świętości”

MACIEJ

16 października 1978 roku, gdy zegary pokazywały godzinę 18.18, nad Kaplicą
Sykstyńską pojawił się biały dym zwiastujący światu wybór kolejnego następcy św. Piotra.
Nikt wówczas nie przypuszczał, że wybór ten zmieni losy całego świata. O godzinie 19.20 na
balkonie ukazuje się oczekiwany papież, by udzielić pierwszego błogosławieństwa urbi et
orbi. I tak rozpoczyna się niezwykły pontyfikat Jana Pawła II, który sprawił, że cały świat
zaczął patrzeć w kierunku Watykanu bardziej niż kiedykolwiek.
Ula
Choć wiele dzieci Polska ma
I wielu mężów stanu,
To tylko jeden spośród nich
Trafił do Watykanu
I wówczas z jego drżących ust
Bóg słyszał: Totus Tuus!
I przeleciała wieść przez świat
I wszystkich zadziwiła,
Że Ojcem Świętym jest nasz Brat
Kardynał Karol Wojtyła
I dzwonił watykański dzwon
Polak na Piotra tron!

KARINA
Cieszyła się Polska cała,
z oczu naszych płynęły łzy,
spełniły się przepowiednie,
spełniły prorocze sny.
Karol Wojtyła Papieżem,
radował się cały świat,
na Ojca Świętego z Polski
czekaliśmy wiele lat.
Dumą i nadzieją żyła Polska cała,
bo Syna Wielkiego w służbę świata dała.
W całym kraju radość wielka, rzeczywista,
radował się każdy, sprawa oczywista
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MACIEJ Na pamiątkę tego wydarzenia od 10 już lat w niedzielę poprzedzającą dzień 16
października obchodzimy Dzień Papieski. Dzień ten jest przede wszystkim dniem duchowej
łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w Jego intencji.

JAGODA : Tegoroczny Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem „Odwaga świętości”.
Kościół wzywa ludzi, by byli nie tylko ludźmi dobrymi, bardziej życzliwymi, pomagającymi
sobie wzajemnie. Kościół głosi świętość. Każdy otrzymał powołanie do świętości. To jest
zadanie do zrealizowania dla każdego z nas. Świętość realizuje się poprzez przekraczanie
samego siebie, swoich słabości, swoich grzechów. Tę świętość urzeczywistnia się w
kontakcie z innymi ludźmi, w kontakcie z rzeczywistością. I to jest właśnie przesłanie, które
chciał nam przekazać Jan Paweł II.
MACIEJ: Pragniemy dziś oddać hołd największemu Polakowi wszechczasów –
Papieżowi Janowi Pawłowi II. Który emanował świętością, czyli pięknem swojego
człowieczeństwa, bogactwem osobowości, dobrocią, mądrością i miłością. Jednym
słowem promieniował Chrystusem, gdyż tylko On jest jedynym źródłem i sprawcą
świętości człowieka. To sam Jezus Chrystus uobecniał swoją miłość w życiu,
pasterskiej posłudze, cierpieniu i śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II.
JAGODA: Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że świętość nie jest przywilejem
nielicznych, ale powinnością wszystkich. Uważał, że prawdziwą historią człowieka jest
historia świętości, czyli tych wszystkich dzieł, które z miłości do bliźniego człowiek jest
zdolny uczynić, przezwyciężając każdą swoją słabość. Potrafił on dostrzec choćby
najmniejszy okruch świętości w każdym człowieku.
MACIEJ: Papież Jan Paweł II zafascynował ludzi na całym świecie swoją niezwykłą
osobowością. Każdy, kto mógł się z nim spotkać, odczuwał promieniowanie świętości i
bliskość samego Boga. Podczas Mszy świętej pogrzebowej pojawiły się spontanicznie
okrzyki i napisy ludzi wyrażające powszechne przekonanie o świętości Jana Pawła II: „Santo
subito!” czyli: „Natychmiast święty!”.
PIEŚŃ: SANTO SUBITO

JAGODA: Reakcje zwykłych ludzi z całego świata wziął sobie do serca Benedykt
XVI, który zaledwie 41 dni po śmierci swego poprzednika zezwolił na rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego, mimo że według procedur powinien się on rozpocząć dopiero 5 lat od
śmierci Karola Wojtyły.
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MACIEJ: Już w samym zwrocie „Ojciec Święty” zawarta jest świętość następcy św.
Piotra. Jan Paweł II był człowiekiem niezwykle pokornym. Niezwykła pokora Jana Pawła II
to świadectwo jego świętości.
JAGODA: On już wcześniej był święty!” Tak o Janie Pawle II powiedział Kardynał Stanisław

Dziwisz.
Mówił także: „Jego świętość nie pojawiła się nagle. Nie ujawniła się dopiero w czasie
pontyfikatu, czyli gdy został papieżem. On już wcześniej był święty! Owa świętość była
widoczna na każdym etapie jego życia: w seminarium, w wikariacie w Niegowici oraz gdy
był profesorem, biskupem, arcybiskupem, kardynałem i papieżem”.
PIEŚŃ; ŚWIĘTY ŚWIĘTY
MACIEJ: Ojciec Święty dał niejednokrotnie dowód swej niebywałej odwagi w
trudnych realiach życia. Nie bał się jawnego dążenia do świętości osobistej, która ujawnia się
w człowieczeństwie i może być realizowana przez każdego. Czynił to zwyczajnie, prosto i
niezwykle konsekwentnie. Odnosiło się wrażenie, że pragnienie świętości jest jego
najważniejszym pragnieniem, o którym nie zapominał w żadnej chwili życia: podczas
modlitwy, pracy, twórczej aktywności, spotkania z człowiekiem, uprawiania sportu,
odkrywania piękna przyrody, sprawując posługę kapłana, biskupa i papieża. Podczas spotkań
indywidualnych i wielkich liturgii, w chwilach zamyśleń i w kierowaniu Kościołem, kiedy
pochylał się z czułością nad biedą człowieka - w każdej sytuacji z odwagą stawał po stronie
świętości, godności człowieka i rodziny.
JAGODA:
By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
By prawdziwa była zawsze słów wymowa,
O jego wielkości i pracy codziennej,
O jego wysiłku, miłości niezmiennej,
Do tego co dobre i co sprawiedliwie,
Co oznacza prawdę i to co uczciwe.
Pracowite życie naszego Papieża,
Bo On nieustannie do pokoju zmierzał.
Wołał o sumienność, prosił o uczciwość,
Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy,
Bo do grona świętych Jan Paweł należy.

MACIEJ: Odwaga świętości Jana Pawła II przejawiała się także w wyniesieniu przez
niego ogromnej rzeszy Sług Bożych do chwały ołtarzy. Wskazywał ich pod każdą
szerokością geograficzną, w każdym narodzie, języku, powołaniu i zawodzie, w każdym
stanie, rasie i wieku. Szukał tych, którzy pochylali się nad ubogimi, pełnili posługę
nauczania, oddawali swe życie wychowaniu czy wreszcie byli nieugiętymi świadkami
niewygodnej prawdy.
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JAGODA: Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 1343 sług Bożych a świętymi 482
osoby. Łącznie beatyfikował i kanonizował prawie dwa tysiące osób. Przez tak liczne kanonizacje i
beatyfikacje "przybliżył" nam świętość.
Polscy święci ogłoszeni przez Jana Pawła II to między innymi:
Maksymilian Maria Kolbe,
Albert Chmielowski,
Rafał Kalinowski,
Jadwiga - Królowa Polski,
Faustyna Kowalska
Urszula Ledóchowska.
PIEŚŃ: POLSKIE KWIATY

MACIEJ: Odwaga Papieża ujawniała się także w wzywaniu wszystkich do świętości.
Mówił do nas:
"Nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami
kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie braciom,
jako żywe członki Kościoła i budowniczowie pokoju". „Święci żyją wśród nas. Mają te same
problemy, co my. Słuchajmy, co mówią. Są przede wszystkim ludźmi modlitwy. Idźmy więc
za ich przykładem, bo świętość nie jest tylko dla wybranych…”
PIEŚŃ: ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
ASIA: Przyszedł do nas od Boga,
Przyniósł nadzieję, miłość i wiarę,
Rozbudził w nas to, co najszlachetniejsze,
Dodał sił w trwaniu niezłomnym.
Łagodził niepokoje,
Uciszał rozterki,
Wskazał drogę.
Przypomniał dzieje,
Tłumaczył zdarzenia
Wspierał w zwątpieniu
Uczył nas grzech odróżniać od dobra,
Uczył jak słuchać, co mówił Bóg,
On walczył słowem, oddalał od zła,
Był drogowskazem wśród krętych dróg.
Nauczał nas, jak trzeba kochać,
A wszystko to po to, by człowiek dla człowieka był bratem.
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JAGODA: Nasz Ojcze Święty...
Jesteś wzorem do naśladowania
Odnalazłeś swój cel i wypełniłeś go.
Twój lud podąża za Tobą - Twoją drogą
Do miłości - dobra – świętości

PIEŚŃ: Szymon Wydra „Poza czasem”
MACIEJ: Jan Paweł II - taki święty a taki zwyczajny. Inaczej niż Jego poprzednicy, nie zamierzał obnosić
się ze swoim majestatem. Chciał być blisko zwykłych ludzi i ich codziennych spraw. Każdy, kto miał
szczęście z nim się spotkać miał wrażenie, że Ojciec Święty patrzy tylko na niego i tylko z nim rozmawia,
odczuwał promieniowanie miłości, świętości i bliskości samego Boga. Emanował świętością, czyli pięknem
swojego człowieczeństwa, bogactwem osobowości, dobrocią, mądrością i miłością. Jednym słowem
promieniował Chrystusem. Świętość uczynił programem własnego życia.
JAGODA : 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21. 37 Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca.
Miał prawie 85 lat. Swój pontyfikat zakończył słowem: Amen. Na wiadomość o odejściu Papieża
prawie cały świat wstrzymał oddech, modlono się za Niego na całej kuli ziemskiej, w różnych
językach.
Chyba nigdy w dziejach świata śmierć jednego człowieka nie wywołała takiego poruszenia.
Chyba nikt nie był tak opłakiwany przez tak wielu ludzi różnych ras, religii, narodów. Chyba nikt nie
miał tak wspaniałego pogrzebu. U każdego z nas Ojciec Święty Jan Paweł II miał swoje miejsce w
sercu, w myślach. Każdemu z nas coś dał, chociaż może do końca sobie tego nie uświadamiamy.
Był największym skarbem nie tylko nas, katolików, ale całego świata. Był kochanym ojcem, który
potrafił zganić, ale zaraz potem wziąć na kolana i przytulić.
KAROLINA
Odszedł, by wejść do nieba
i rozbłysnął potem jak trzeba
z mocą tak wielką, pełną miłości,
która nam dała tyle radości.
Dumny Twój naród tęskni za Tobą,
z niedowierzaniem potrząsa głową.
Bo Ty już nigdy nas nie odwiedzisz,
nie ucałujesz swej polskiej ziemi.
Ty nas uczyłeś życia w godności
i przebaczenia, w sercu miłości.
Zawsze, gdy zatęsknimy do Ciebie,
westchniemy cicho: ,,Ojcze nasz w niebie”.
Wszyscy po Tobie płaczą jak dzieci
i nawet słońce coś słabiej świeci.
Deszcz też się schował i wiatr nie wieje.
Bez Ciebie, Ojcze, nasz świat się chwieje.
Kto teraz będzie do nas przemawiał?
Czy nowy papież będzie nas lubił
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i o kremówkach tak pięknie mówił?
Jedno jest pewne – dałeś nam wiarę
i jak się kocha nam pokazałeś!
Ty zaufałeś w pełni młodzieży,
a kiedy nadszedł cierpienia czas
Ty powiedziałeś: ,, Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję.
Pieśń: Arka Noego Znów cię spotkam

MACIEJ: Należymy do wielkiej rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Nasze życie powinno

być przepojone Jego ideą bycia światłością świata i solą ziemi. Nazywał nas –
młodzież - nadzieją Kościoła i świata. Patrzył na nas z miłością i wierzył, że
zmienimy świat na lepsze. Mówił:
liczę na was: „Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem
młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej”.
Stanowczo dodawał: Musicie od siebie wymagać nawet, gdyby inni od was nie
wymagali.
Jagoda: Dziękując Bogu za to, że mogliśmy żyć w czasach, kiedy ten Wielki Polak
kierował owczarnią Chrystusa pomódlmy się o szybką beatyfikację Jana Pawła II i nie
zapominajmy o tym, czego nas uczył:
WIKTORIA
Umiłowany Ojcze Święty - Janie Pawle II
Z pewnością jesteś w otoczeniu Świętych
u boku Boga Ojca Niebieskiego.
Chcemy Cię zapewnić o naszej wierności i pamięci o Tobie.
Pamiętamy Twoje słowa, Twoje gesty.
Pamiętamy Twoje zachowanie świadczące
bezgranicznej Miłości do Boga, Jezusa i Jego Matki – Maryi,
do ojczyzny i wszystkich ludzi na świecie.
„Papieżu radosny”
Miliony ludzi z całego świata
podążało na sekundę spotkania z Tobą.
Dziś nie musimy nigdzie jechać,
Dzisiaj każdy z nas ma Ciebie w sercu,
I wciąż pragniemy Twojego
Ojcowskiego Błogosławieństwa.
Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to,
że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała Twoja Ojcowska dobroć,
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chwała Krzyża Chrystusa
i piękno Ducha miłości.
On,
zawierzając całkowicie
Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując świętość,
która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam,
za jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą,
tej łaski, o którą prosimy z nadzieją,
że Twój Sługa, Papież Jan Paweł II,
zostanie rychło włączony w poczet Twoich Świętych. Amen

MACIEJ : W naszych sercach pozostanie na zawsze
choć odszedł już tam, gdzie mieszka Bóg,
"swoją barkę pozostawił na brzegu,
by razem z Tobą nowy zacząć dziś łów..."
JAGODA: ABY UCZCIĆ PAPIEŻA Jana Pawła II zaśpiewajmy wspólnie
jego ulubioną pieśń Barkę
JAN PAWEŁ II O BARCE
PIEŚŃ: BARKA
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