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Ziemska droga
Jana Pawła II
Nie sposób pisać o Janie Pawle II - jako o
Świętym
bez
przypomnienia
chociażby
najważniejszych faktów jego „ziemskiej wędrówki”.
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920
roku w Wadowicach pod Krakowem. W tym
miasteczku, w czerwcu 1920 r. został ochrzczony, w
kościele parafialnym pod wezwaniem Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny. Rodzina Wojtyłów żyła
raczej skromnie, jedynym jej żywicielem był ojciec wojskowy urzędnik w stopniu porucznika, w
powiatowej Komendzie Uzupełnień. Karol zwany w
dzieciństwie Lolkiem Pierwszą Komunię Świętą
przyjął w wieku 9 lat, zaś Sakrament Bierzmowania
otrzymał mając lat osiemnaście.
W kwietniu 1929 r. zmarła jego matka, trzy lata
później starszy brat, który był lekarzem. Po
ukończeniu gimnazjum w Wadowicach z oceną
celującą, młody Wojtyła wraz z ojcem przenosi się
do Krakowa, gdzie w 1938 roku rozpoczyna studia
polonistyczne
na
Wydziale
Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety wkrótce
wybuchła II wojna światowa (1939r), która
przerwała studenckie marzenia i plany Karola.
W czasie wojny pracował jako robotnik w
zakładach chemicznych Solvay. W miarę możliwości
aktywnie uczestniczył w podziemnym życiu
kulturalnym Krakowa. Kolejnym bolesnym ciosem
dla tak młodego człowieka była śmierć ojca, w lutym
1941 roku. Najprawdopodobniej, w tym okresie
wielkiego osamotnienia Karol Wojtyła podjął
decyzję o wstąpieniu do Tajnego Metropolitarnego
Seminarium Duchownego.
W pełnej konspiracji rozpoczął więc studia na
Wydziale
Teologicznym
Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1
listopada 1946 roku z rąk kardynała Adama Stefana
Sapiehy. Od 15 listopada 1946 r. kontynuował studia
na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie.
W dniu 15 czerwca 1948 r. Karol Wojtyła wrócił do
Polski i jako wikary oraz katecheta rozpoczął
posługę kapłańską w parafii Niegowić koło Bochni.
W marcu 1949 r. zostaje przeniesiony do
Krakowa gdzie w parafii św. Floriana organizuje
duszpasterstwo akademickie. Pracuje i kształci się na
uniwersytetach w Krakowie i Lublinie otrzymując
kolejne stopnie naukowe. W lipcu 1958 roku papież
Pius XII mianował Wojtyłę biskupem pomocniczym
w Krakowie. To wówczas motto na jego biskupim
herbie - łacińskie słowa Totus Tuus (Cały Twój),
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Caminho terreno de
João Paulo II
Não há como escrever sobre João Paulo II como
Santo sem, ao menos, lembrar dos fatos mais
importantes de sua “peregrinação terrena”.
Karol Józef Wojtyła nasceu em 18 de maio de
1920, em Wadowice, próximo a Cracóvia. Nesta
cidade, em junho de 1920, foi batizado na igreja
paroquial, Oferenda à Santíssima Virgem Maria. A
família Wojtyła vivia com bastante modéstia, e
apenas o pai, oficial militar no grau de tenente da
Comandaria do distrito, era o provedor da família.
Karol, chamado na infância Lolek, fez a primeira
comunhão com nove anos de idade e o sacramento
da Crisma com 18 anos.
Em abril de 1929, morreu sua mãe e três anos
mais tarde o irmão mais velho, que era médico. Após
terminar a escola secundária em Wadowice com
avaliação "excelente", o jovem Wojtyła e seu pai
mudam-se para Cracóvia, onde, em 1938, inicia os
estudos de polonistica na Faculdade de Filosofia da
Universidade Jaguelônica. Infelizmente, logo
estourou a 2a Guerra Mundial (1939), que
interrompeu os sonhos e planos estudantis de Karol.
Durante a guerra trabalhou como operário na
fábrica de produtos químicos Solvay. Na medida do
possível, estava envolvido ativamente na vida
cultural clandestina de Cracóvia. Mais um golpe
doloroso para o jovem foi a morte de seu pai, em
fevereiro de 1941. Muito provavelmente, neste
período de grande solidão, Karol Wojtyła tenha
tomado a decisão de entrar para o Seminário
Religioso Metropolitano Secreto.
Na plenitude da conspiração iniciou, então, os
estudos na Faculdade de Teologia da Universidade
Jaguelônica. Foi ordenado padre em 1 de novembro
de 1946, pelo Cardeal Adam Stefan Sapieha. A partir
de 15 de novembro de 1946, continuou seus estudos
na Pontifícia Universidade Angelicum, em Roma.
Em 15 de junho de 1948, Karol Wojtyła retornou
para a Polônia e como vigário e catequista iniciou
seu trabalho pastoral na paróquia de Niegowić, perto
de Bochnia.
Em março de 1949, foi transferido para Cracóvia
onde, na Paróquia de São Floriano, organiza o
ministério pastoral acadêmico. Trabalha e estuda nas
universidades de Cracóvia e Lublin, formando-se em
mais outras especialidades. Em julho de 1958, o
Papa Pio XII nomeou Wojtyła como bispo auxiliar
de Cracóvia. O mote sobre seu brasão Episcopal
eram as palavras latinas Totus Tuus (Todo Teu),
cont. pág. 3
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Ziemska droga Jana Pawła II
stały się życiowym credo przyszłego papieża. Jako
krajowy duszpasterz środowisk twórczych i
inteligencji wiele dobrego i twórczego, wniósł w tym
trudnym dla rodaków okresie komunistycznego
reżimu.
Był także aktywnym uczestnikiem obrad
Soboru Watykańskiego II. W grudniu 1963 roku
papież Paweł VI mianuje biskupa Karola Wojtyłę
arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w czerwcu
1967 r. wynosi do godności kardynała. Dzięki swojej
duszpasterskiej pracy i aktywnej działalności
przyszły papież, poza Prymasem-kardynałem
Tysiąclecia
Stefanem
Wyszyńskim,
był
najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Podkreślić
trzeba też fakt, że w 1976 r., Paweł VI zaprosił
Karola Wojtyłę do głoszenia w Watykanie rekolekcji
wielkopostnych.
16 października 1978 roku - to dla Polski i
Polaków data szczególna. W tym dniu, na
zwołanym po śmierci Jana Pawła I konklawe kardynał Karol Wojtyła został wybrany na
papieża i przybrał imię Jana Pawła II.
Po latach tak wspominał to wydarzenie:
„Kiedy wieczorem 16 października 1978 roku
stanąłem po raz pierwszy na balkonie Bazyliki św.
Piotra, aby pozdrowić rzymian i pielgrzymów
zgromadzonych na placu w oczekiwaniu na wynik
konklawe, powiedziałem, że przychodzę z ,,dalekiego
kraju". W gruncie rzeczy ta odległość w sensie
geograficznym nie była taka wielka. Samoloty
pokonywały ją zaledwie w dwie godziny. Mówiąc o
dalekości, miałem na myśli istniejącą jeszcze w
tamtym momencie „żelazną kurtynę”. Papież, który
przychodził
spoza
„żelaznej
kurtyny”,
w
prawdziwym sensie tego słowa przychodził z daleka,
chociaż w rzeczywistości przychodził z samego
centrum Europy. Przecież geograficznie centrum
Europy znajduje się właśnie na terenie Polski”.
(„Pamięć i tożsamość”. Rok 2005)
Trudno jest, w kilku zdaniach opisać radość
w sercach narodu polskiego, jakże często
prześladowanego za wyznawanie wiary katolickiej i
manifestowanie swojej chrześcijańskiej tożsamości.
Znów nasiliły się pragnienia i marzenia o godnym
życiu, a poczucie jedności i wspólnoty narodowej
nadało nowego znaczenia słowom - wolność i
solidarność.
cd. str. 4

tornaram-se o credo de vida do futuro Papa. Como
Pastor Nacional de ambientes criativos e da
inteligência introduziu muitas coisas boas e criativas
para os cidadãos, no período difícil do regime
comunista.
Também participou ativamente das deliberações
do Concílio Vaticano II. Em dezembro de 1963, o
Papa Paulo VI nomeou o bispo Karol Wojtyła,
Arcebispo da Metrópole de Cracóvia e, em junho de
1967, elevou-o à dignidade de Cardeal. Graças ao
seu trabalho pastoral e proativo, o futuro Papa, além
do Primaz-Cardeal do Milênio, Stefan Wyszyński,
foi a figura mais importante do Episcopado polonês.
É necessário lembrar também o fato de que, em
1976, Paulo VI convidou Karol Wojtyła para pregar
no retiro quaresmal do Vaticano.
16 de outubro de 1978 - esta data é especial
para a Polônia e os poloneses. Neste dia, no
conclave, após a morte de João Paulo I, Karol
Wojtyła foi eleito Papa e adotou o nome João
Paulo II.
Depois de anos, ele lembrou o acontecimento:
"Quando, na noite de 16 de outubro de 1978, eu
estava pela primeira vez no terraço da Basílica de
São Pedro para saudar os romanos e os peregrinos
reunidos na praça que estavam esperando o
resultado do conclave, eu disse que venho de um
‘país distante’. Na verdade, esta distância em
sentido geográfico, não era tão grande. Os aviões de
linha percorriam-na em apenas duas horas. Falando
sobre a distância, eu estava me referindo a, ainda
existente naquele momento, ‘cortina de ferro’. O
Papa, que vinha de trás da ‘cortina de ferro’, no
verdadeiro sentido da palavra vinha de longe, na
verdade vinha da Europa central. Afinal de contas,
geograficamente o centro da Europa é justamente no
território da Polônia.”
("Memória e identidade". 2005)
É difícil descrever em poucas frases, a alegria
nos corações da nação polonesa, muitas vezes
perseguida por professar a fé católica e manifestar
sua identidade cristã. Novamente aconteceu a
intensificação dos desejos e sonhos de uma vida
digna e um sentido de unidade nacional, que
deram novo significado às palavras liberdade e
solidariedade.
cont. pág. 4
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Caminho terreno de
João Paulo II

W czasie swojej pierwszej apostolskiej
pielgrzymki do Ojczyzny, Karol Wojtyła już jako
papież Jan Paweł II, w dniu 2 czerwca 1979 r.,
wygłosił homilię, której słowa na zawsze pozostaną
w sercach i umysłach Polaków. To na Placu
Zwycięstwa w Warszawie rozległo się papieskie
wołanie do wszystkich rodaków:

Durante a sua primeira viagem apostólica à
sua terra natal, Karol Wojtyła, já como Papa João
Paulo II, em 2 de junho de 1979, publicou uma
homilia, cujas palavras permanecerão para sempre
nos corações e nas mentes dos poloneses. Na Praça
da Vitória, em Varsóvia, ecoou a conclamação Papal
para todos os seus compatriotas:

„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” - Amen.

“Que desça o Teu Espírito! Que desça o Teu Espírito!
E renove a face da terra. Desta Terra!”- Amém.

Jan Paweł II Wielki: wielki Polak,
wielki Papież, wielki Człowiek ŚWIĘTY
Wielkość Jana Pawła II trudno jest opisać w
kilku słowach. Troszczył się o człowieka, był jego
przyjacielem, jednocześnie był nim zafascynowany.
Był wielkim patriotą i obrońcą praw człowieka,
duszpasterzem młodzieży, znawcą kultury, otwartym
na inne kultury i religie, mężem dialogu i pojednania
między narodami, mistrzem słowa, aktorem, poetą i
dramaturgiem, miłośnikiem sztuki, ulubieńcem
mediów,
dawcą
wolności,
niestrudzonym
pielgrzymem, nauczycielem umierania, człowiekiem
modlitwy. Był też duchowym autorytetem,
świadkiem Ewangelii, apostołem miłosierdzia. I tak
można by wyliczać jeszcze długo. Wystarczy jednak
powiedzieć.... powiększył grono Świętych.
Kanonizacja Jana Pawła II jest czasem zadumy,
refleksji nad własnym życiem, a przede wszystkim
nad pontyfikatem tego Wielkiego Papieża Polaka.
Swoim
zachowaniem,
Jego
Świętobliwość
przekazywał nam, że Jezus Chrystus jest
odkupicielem każdego, w jego wielkości i słabości,
świętości i grzechu. Jan Paweł II był człowiekiem
niezwykłym, bardzo utalentowanym, pełnym
charyzmy, o licznych zainteresowaniach i
wyjątkowych zdolnościach językowych. Był przede
wszystkim człowiekiem głębokiej modlitwy i pracy.
Dużo czasu spędzał w kaplicy, albo w gabinecie przy
biurku, gdzie przygotowywał kolejny dokument,
pisał list lub książkę, tworzył poezję. Sypiał bardzo
krótko, nie chcąc tracić drogocennego czasu, który
został mu dany. Chciał jak najpełniej przeżyć życie i
jak najlepiej wypełnić papieską misję. Jana Pawła II
przede wszystkim zapamiętamy jako wielkiego
przyjaciela człowieka. Całe Jego życie było drogą do
świętości.
cd. str. 5

João Paulo II, Grande: grande
Polonês, grande Papa, grande
Pessoa - SANTO
É difícil descrever em poucas palavras a
grandeza de João Paulo II. Cuidava do homem, era
seu amigo, ao mesmo tempo era fascinado por ele.
Era um grande patriota e defensor dos direitos
humanos, era pastor da juventude, conhecedor da
cultura, aberto às outras culturas e religiões, parceiro
do diálogo e da reconciliação entre os povos, um
mestre das palavras, ator, poeta e dramaturgo,
amante da arte, gostava da mídia, doador da
liberdade, peregrino incansável, professor do ato de
morrer, um homem da oração. Era também uma
autoridade espiritual, testemunha do Evangelho, e
Apóstolo da caridade. E, assim, pode-se enumerar
bem mais. Basta dizer apenas... aumentou o grupo
dos Santos.
A canonização do Papa João Paulo II é, por
vezes contemplação e reflexão sobre a própria vida e,
acima de tudo, sobre o pontificado deste grande Papa
polonês. Com o seu comportamento, Sua Santidade
mostrava-nos que Jesus Cristo é o Redentor de cada
um, em sua grandeza e fraqueza, santidade e pecado.
João Paulo II foi um homem incomum, muito
talentoso, cheio de carisma, com numerosos
interesses e habilidades excepcionais para as línguas.
Era, sobretudo, um homem de profunda oração e
trabalho. Passava muito tempo na capela ou na
escrivaninha do gabinete, na qual preparava o
próximo documento, escrevia uma carta ou livro,
criava poesia. Dormia muito pouco, não querendo
desperdiçar o tempo precioso que lhe foi dado.
Queria viver a vida da melhor forma e da melhor
forma preencher a missão Papal. Vamos lembrar o
Papa João Paulo II, antes de tudo, como um grande
amigo do homem. Toda a sua vida era o caminho
para a santidade.
cont. pág. 5
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Jan Paweł II Wielki: wielki Polak,
wielki Papież, wielki Człowiek ŚWIĘTY
Nad każdym pochylał się z miłością i troską.
Takim samym uczuciem obdarzał ludzi starych i
młodych, zdrowych i chorych, bezdomnych,
wierzących i niewierzących. Spotykał się z mężami
stanu, ludźmi nauki i sztuki, ale również z ludźmi
prostymi, z rolnikami i robotnikami To, czym
ujmował
lub
zaskakiwał,
to
umiejętność
nawiązywania
dialogu
z
ludźmi,
często
przepełnionego
anegdotami,
żartobliwymi
pogawędkami i wspólnym śpiewem. Jan Paweł II
potrafił cierpliwie słuchać, ale też rozmawiać i
dyskutować z wybitnymi filozofami, pisarzami i
noblistami. Umiał też znaleźć wspólny język z
ludźmi prostymi, niewykształconymi, życiowo
niezaradnymi i zagubionymi w tym bezwzględnym,
współczesnym świecie.
Wyrazami szacunku obdarowywali go nie tylko
katolicy, dla których był duchowym przywódcą,
autorytetem i ostoją najwyższych wartości. Był też
przykładem dla osób innych wyznań, a nawet
zdeklarowanych i zagorzałych ateistów. To On
wprowadził nowe relacje w stosunkach - katolicy a
kwestia żydowska. To On jako pierwszy z papieży i
głowa kościoła katolickiego złożył wizytę w
państwie Izrael i wyraził ubolewanie nad losem
narodu żydowskiego i tragedią Holocaustu. To
właśnie Jan Paweł II do historii chrześcijaństwa
wprowadził pojęcie „nasi starsi bracia w wierze”.
Warto i trzeba, w tym miejscu przytoczyć Jego
słowa:
„Religia żydowska nie jest dla naszej religii
rzeczywistością
zewnętrzną,
lecz
czymś
wewnętrznym. Stosunek do niej jest czymś innym
aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście
naszymi umiłowanymi braćmi i - można powiedzieć naszymi starszymi braćmi".

João Paulo II, Grande: grande
Polonês, grande Papa, grande
Pessoa - SANTO
Debruçava-se sobre cada pessoa com amor e
carinho. Com o mesmo afeto envolvia os anciãos e
os jovens, os sãos e os doentes, os sem teto, os
crentes e os ateus. Encontrava-se com estadistas,
homens da ciência e da arte, mas também com
pessoas simples, com agricultores e trabalhadores.
Isto, de como ele intercedia ou surpreendia, era a
capacidade de estabelecer o diálogo com as pessoas,
muitas vezes cheio de anedotas, de conversas alegres
e canto em conjunto. João Paulo II sabia escutar com
paciência, mas também conversar e discutir com
filósofos proeminentes, escritores e prêmios Nobel.
Ele também sabia encontrar uma linguagem comum
com as pessoas simples, não instruídas, inativas e as
perdidas neste mundo cruel e moderno.
Demonstrações de respeito não eram só
expressas pelos católicos, para os quais ele era o
líder espiritual, autoridade e pilar dos valores mais
altos. Ele também era exemplo para as pessoas de
outras religiões e até para os ateus declarados e
obstinados. Introduziu novas afinidades nas relações
entre católicos e a questão judaica. Ele foi o primeiro
dos papas e chefes da Igreja Católica a visitar o
Estado de Israel, e expressar pesar quanto ao destino
do povo judeu e a tragédia do Holocausto. Foi
justamente João Paulo II que introduziu na história
do cristianismo o conceito “nossos irmãos mais
velhos na fé”. Vale a pena e é preciso, neste
momento, citar suas palavras:
“A religião judaica não é para a nossa religião
uma realidade externa, mas algo interno. A relação
com ela é algo diferente do que com qualquer outra
religião. Vós sois nossos irmãos amados e, pode-se
dizer, nossos irmãos mais velhos.”
(“Para os judeus na sinagoga de Roma”, 13.04.1986)

(„Do Żydów w rzymskiej synagodze”, 13.IV.1986r.)

O roli i znaczeniu innego Autorytetu Ojciec
Święty Jan Paweł II napisał:
„Dalajlama
przybliża
buddyzm
ludziom
chrześcijańskiego
Zachodu
i
wywołuje
zainteresowanie zarówno duchowością buddyjską,
jak też i jej metodami modlitwy".

Sobre o papel e a importância de outra
autoridade, o Santo Padre João Paulo II escreveu:
“O Dalai Lama aproxima o Budismo das
pessoas do Ocidente Cristão e promove, também, o
interesse sobre a espiritualidade budista, bem como
sobre seus métodos de oração.”

Com grande respeito, Sua Santidade falava
Z wielkim szacunkiem odniósł się Jego também do islamismo:
Świętobliwość również do islamu:
“Com todo o respeito é necessário se referir
„Z całym szacunkiem trzeba się odnieść do
à religiosidade dos muçulmanos, não é possível,
religijności muzułmanów, nie można nie podziwiać por exemplo, não admirar sua fidelidade à
cd str. 6
cont. pág. 6
5

Jan Paweł II Wielki: wielki Polak,
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na przykład ich wierności modlitwie. Obraz
wyznawcy Allaha, który bez względu na czas i
miejsce pada na kolana i pogrąża się w modlitwie,
pozostaje wzorem dla wyznawców prawdziwego
Boga, zwłaszcza dla tych chrześcijan, którzy mało się
modlą lub nie modlą się wcale, opuszczając swe
wspaniałe katedry.”
Jako papież - Jan Paweł II głosił pokój i
tolerancję. Odwiedzał różne kościoły, synagogi i
meczety choć w sprawach doktryny Kościoła
rzymskokatolickiego był nieustępliwy. W różnych
miejscach świata nawoływał o pokój dla państw i
narodów, a także gorąco się o ten pokój modlił:
„Królowo Pokoju! Zachowaj od wojen,
nienawiści i wstrząsów kraje i narody całego
kontynentu, które Tak Ci ufają. Spraw, żeby wszyscy,
rządzący i rządzeni, uczyli się żyć w pokoju, żeby
wychowywali się dla pokoju, żeby czynili to, czego
wymaga sprawiedliwość i poszanowanie praw
każdego człowieka, aby umocnić pokój."
(Guadalupe, Meksyk, 27.I.1979r.)

João Paulo II, Grande: grande
Polonês, grande Papa, grande
Pessoa - SANTO
oração. A imagem do seguidor de Alá, que
independentemente do tempo e lugar ajoelha-se e
mergulha na oração, torna-se um modelo para os
seguidores de Deus verdadeiro, especialmente para
aqueles cristãos que pouco oram ou não oram,
abandonando suas esplêndidas Catedrais.”
Como Papa, João Paulo II pregou a paz e a
tolerância. Visitava igrejas diferentes, sinagogas e
mesquitas, embora nas matérias da doutrina da Igreja
Católico-Romana era inflexível. Em lugares
diferentes do mundo, chamava pela paz para os
países e povos, bem como orava com fervor por esta
paz:
“Rainha da Paz! Proteja da guerra, ódio e
choques, os países e os povos de todo o continente,
que confiam em Ti. Faça com que todos os
governantes e governados, aprendam a viver em paz,
para que se criem na paz, para que façam o que a
justiça exige e respeitem os direitos de cada ser
humano para reforçar a paz.”
(Guadalupe, México, 27.01.1979)

W 1979 roku, podczas wizyty w Auschwitz,
Em 1979, durante uma visita a Auschwitz,
byłym niemieckim obozie zagłady, oddał wielki hołd antigo campo de extermínio alemão, rendeu uma
ofiarom wojny i okrucieństwa:
grande homenagem às vítimas da guerra e das
atrocidades:
„Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie
naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej
“Venho e me ajoelho neste Gólgota de nossos
mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób tempos, sobre estas sepulturas em grande parte sem
nieznanego żołnierza. Klękam przy wszystkich po nome, como um túmulo gigante do soldado
kolei tablicach Brzezinki, na których napisane jest desconhecido. Ajoelho-me sequencialmente próximo
wspomnienie ofiar Oświęcimia w następujących de todas as lápides de Birkenau sobre as quais está
językach:
polskim,
angielskim,
bułgarskim, escrita a memória das vítimas de Auschwitz nos
cygańskim, czeskim, duńskim, francuskim, greckim, idiomas seguintes: polonês, inglês, búlgaro, cigano,
hebrajskim, jidysz, hiszpańskim, flamandzkim, checo, dinamarquês, francês, grego, hebraico,
serbsko-chorwackim,
niemieckim,
norweskim, yiddish, espanhol, flamengo, servo-croata, alemão,
rosyjskim, rumuńskim, węgierskim, włoskim (...). norueguês, russo, romeno, húngaro, italiano, (...).
Oświęcim jest rozrachunkiem z sumieniem ludzkości Auschwitz é um acerto de contas com a consciência
poprzez te tablice, które świadczą o ofiarach, jakie da humanidade por meio destas lápides, que
poniosły narody. Oświęcim jest miejscem, którego testemunham sobre as vítimas que as nações
nie można tylko zwiedzać. Trzeba przy odwiedzinach sofreram. Auschwitz é um lugar que não se pode
pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice apenas visitar. É preciso, ao visitar, pensar com
nienawiści. Oświęcim jest świadectwem wojny. To medo sobre onde se encontram os limites do ódio.
wojna niesie z sobą ów nieproporcjonalny przyrost Auschwitz é um testemunho da guerra. É a guerra
nienawiści, zniszczenia, okrucieństwa.”
que carrega consigo um aumento desproporcional
de ódio, destruição, crueldade.”
(Oświęcim-Brzezinka, 7.VI.1979 r.)
(Auschwitz-Birkenau, 07.06.1979)
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Jan Paweł II Wielki: wielki Polak,
wielki Papież, wielki Człowiek ŚWIĘTY
Dziś, w tych trudnych czasach zagrożenia
pokoju w Europie wschodniej, już jako Święty modli
się zapewne za ofiary agresji i przemocy. Jakże więc
aktualny stał się ponadczasowy apel Jego
Świętobliwości wygłoszony podczas pielgrzymki
papieskiej, na Ukrainę w 2001 roku.
„Ukraino, Ziemio błogosławiona przez Boga,
chrześcijaństwo stanowi niezbywalną cząstkę twojej
tożsamości obywatelskiej, kulturalnej i religijnej. Ty
odegrałaś i nadal odgrywasz ważną rolę w łonie
wielkiej
rodziny
narodów
słowiańskich
i
europejskiego Wschodu. (...) „Światłością Ukrainy”
bądź ty, Kijowie! Stąd wyruszali głosiciele
Ewangelii, którzy przez całe wieki byli „Janami
Chrzcicielami” ludów zamieszkujących te ziemie. Ci,
którzy cierpieli tak jak Jan, aby dać świadectwo
prawdzie, i przelewali swoją krew, stali się zasiewem
nowych chrześcijan. Niech w nowych pokoleniach
nie zabraknie ludzi mocnych duchem, godnych tych
chwalebnych przodków!”.

João Paulo II, Grande: grande
Polonês, grande Papa, grande
Pessoa - SANTO
Hoje, nestes tempos difíceis de risco de abalo da
paz na Europa Oriental, já como Santo,
provavelmente está rezando pelas vítimas da
violência e agressão. Como se tornou atual o apelo
secular de Sua Santidade feito durante a visita do
Papa à Ucrânia, em 2001.
“Oh Ucrânia!, terra abençoada por Deus, o
cristianismo é uma parte inalienável de tua
identidade cidadã, cultural e religiosa. Tu
interpretaste e ainda interpretas um papel
importante dentro da grande família das Nações
eslavas e europeias do Oriente. (...) A “Luz da
Ucrânia” sejas tu, Kiev! Daqui saíram os arautos
do Evangelho, que durante séculos foram os “João
Batista” dos povos habitantes destas terras. Aqueles
que sofreram como João para dar testemunho da
verdade e derramaram seu sangue, tornam-se a
sementeira dos cristãos novos. Que nas gerações
novas não faltem pessoas de espírito forte, dignas
desses gloriosos antepassados!”.

(Kijów, 24.VI. 2001r.)

(Kiev, 24.06.2001)

Jan Paweł II dawał ludziom nadzieję, był
dawcą wolności, wiele konfliktów pragnął rozwiązać
pokojowo. Nie ma żadnych wątpliwości i złudzeń, że
przyczynił się do upadku w Europie totalitarnego
systemu. Kraje rozwinięte, zachodnioeuropejskie
uczył jak mądrze korzystać z daru wolności.
Umiłowanie wolności było zakorzenione głęboko w
papieskim systemie wartości. Wynikało ono nie
tylko z wielkiego patriotyzmu, umiłowania ojczyzny,
jak też własnego narodu.
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co
ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy
samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która
obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich
geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde
zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.”

João Paulo II dava esperança às pessoas, era um
doador da liberdade, e ansiava resolver
pacificamente muitos conflitos. Não há nenhuma
dúvida e ilusão, que contribuiu para o colapso do
sistema totalitário na Europa. Ensinava os países
desenvolvidos da Europa Ocidental a usar com
sabedoria o dom da liberdade. O amor à liberdade
estava profundamente enraizado no sistema papal de
valores. Era resultado não somente do grande
patriotismo, amor pela pátria, mas, também, da
própria nação.
“O patriotismo significa amor ao que é nativo: o
amor à história, tradições, língua ou mesmo à
paisagem nativa. É o amor, que também inclui as
obras dos compatriotas e os frutos de sua
genialidade. A prova para esse amor é qualquer
ameaça a esse bem, que é a pátria”.
Em sua obra “Memória e identidade”, João
Paulo II definiu o conceito de nação:
“O termo ‘nação’ designa a comunidade, que
encontra sua pátria em um ponto específico do
mundo e que se destaca entre os outros por sua
própria cultura. A doutrina católica social é
considerada também uma família e uma nação como
as comunidades naturais, portanto, não como fruto
de um acordo comum. Nada mais, portanto, não
pode ser substituído na história da humanidade. Não
se pode, por exemplo, substituir a nação pelo
cont. pág. 8

W swoim dziele „Pamięć i tożsamość” Jan
Paweł II zdefiniował także pojęcie narodu:
„Termin, ‘naród’ oznaczą tę społeczność, która
znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu
świata i która wyróżnia się wśród innych własną
kulturą. Katolicka nauka społeczna uważa zarówno
rodzinę, jak i naród za społeczności naturalne, a
więc nie owoc zwyczajnej umowy. Niczym innym
zatem nie można ich zastąpić w dziejach ludzkości.
Nie można na przykład zastąpić narodu państwem,
chociaż naród z natury pragnie zaistnieć jako
cd. str. 8
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João Paulo II, Grande: grande
Polonês, grande Papa, grande
Pessoa - SANTO

państwo, czego dowodzą dzieje poszczególnych
narodów europejskich i polska historia”.
(„Pamięć i tożsamość. Rok 2005”)

Człowiek dla Jana Pawła II był kimś wielkim,
Papież miał też swoje wzorce osobowe. Na pewno
wśród nich byli: św. Franciszek z Asyżu, brat Albert
Chmielowski, którego osobiście kanonizował oraz
Jan Vianneyu - pełen dobroci proboszcz z Ars.
Wyróżniali się prostotą życia, wielką wrażliwością i
skromnością oraz otwartością serca. Może właśnie
dlatego Jan Paweł II wymienia ich - jako wzór
człowieczeństwa.
Szczególną
troską
Jego
Świętobliwość otaczał ludzi chorych i cierpiących.
Cierpienie
było
dla
Papieża
nie
tylko
przyjmowaniem krzyża, ale wręcz ,,powołaniem" w
tajemnicy Jezusa Chrystusa. On sam zresztą przez tę
drogę przechodził prawie przez cały pontyfikat. Już
w niespełna trzy lata po wyborze przeżył przecież
próbę zamachu na swoje życie. Ale i wówczas był
przyjacielem człowieka. To najbardziej dramatyczne
wydarzenie - zamach na Placu Świętego Piotra w
Rzymie miało miejsce 13 maja 1981 roku. Świat
wówczas wstrzymał oddech ...
Jan Paweł II dzięki Opatrzności Bożej ocalał i
przebaczył zamachowcy. W 10. rocznicę tego
tragicznego wydarzenia, w dniach 10-13 maja 1991
roku Ojciec Święty udał się do portugalskiej Fatimy
(miejsca objawień), gdzie zawierzył świat Matce
Bożej.

Papież – Pielgrzym

estado, embora a nação por natureza deseje
começar a existir como estado, como provam os
feitos das nações europeias individuais e a história
da Polônia”.
(„Memória e identidade”, 2005)
O homem, para o Papa João Paulo II, era
alguém grande. O Papa também tinha seus padrões
pessoais. Certamente entre eles estavam: São
Francisco de Assis, o frade Alberto Chmielowski que
canonizou pessoalmente, assim como João
Vianneyu, capelão cheio de bondade de Ars.
Distinguiam-se pela simplicidade de vida, grande
sensibilidade e modéstia, bem como um coração
aberto. Talvez seja por isso que João Paulo II
menciona-os como modelo da humanidade. Uma
preocupação especial de Sua Santidade era cercar os
doentes e sofredores. O sofrimento era para o Papa
não somente a aceitação da cruz, mas um
chamamento ao mistério de Jesus Cristo. Ele mesmo,
a propósito, passou por este caminho durante quase
todo o pontificado. Menos de três anos depois da
eleição passou pela tentativa de assassinato. Mesmo
assim era amigo do homem. O evento mais
dramático, o atentado na Praça de São Pedro em
Roma, ocorreu em 13 de maio de 1981. O mundo,
então, prendeu a respiração...
João Paulo II, graças à providência Divina
sobreviveu e perdoou o autor do atentado. No 10 0
aniversário deste acontecimento trágico, de 10 a 13
de maio de 1991, o Santo Padre foi para Fátima
(lugar das aparições), onde confiou o mundo à Mãe
de Deus.

Papa – Peregrino

Ojciec Święty Jan Paweł II, w umysłach i
sercach wielu na zawsze pozostanie człowiekiem,
który bezinteresownie dawał siebie innym. W każdej
istocie ludzkiej widział odbicie i obraz Boga. Z tej
miłości do bliźniego wypływała Jego chęć
pielgrzymowania. Chciał dotrzeć do wszystkich i
spotkać się z oczekującymi na Niego, na najdalszych
krańcach Ziemi, wiernymi chrześcijanami, którym
jakże często dawał nadzieję i pozostawiał przesłanie,
którego owoce pojawiały się nagle lub po pewnym
czasie. W ciągu 26 lat swego pontyfikatu Papież

O Santo Padre, João Paulo II, continuará para
sempre nas mentes e corações de muitos como um
homem que se entregou desinteressadamente aos
outros. Em cada ser humano via o reflexo e a
imagem de Deus. Deste amor ao próximo emanava o
desejo de peregrinação. Ele queria alcançar a todos e
encontrar-se com os que esperavam por ele nos
cantos mais distantes da terra, fiéis cristãos, aos
quais muitas vezes dava esperança e deixava sua
mensagem, cujos frutos surgiam imediatamente ou
após algum tempo. Durante 26 anos de seu
cd. str. 9
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odbył 104 pielgrzymki zagraniczne i 146 razy
podróżował po ziemi włoskiej. To właśnie
niestrudzone pielgrzymowanie, wyniesione z domu
rodzinnego i narodowej tradycji było stałym i bardzo
istotnym elementem pontyfikatu Jana Pawła II.
Była to ,,wędrówka" w celu odmówienia modlitwy,
odbycia pokuty, czy też odwiedzenia miejsc kultu,
które chrześcijanie darzą szczególnym szacunkiem,
nazywając je miejscami świętymi.
Jego Świętobliwość był niezwykle wytrwałym
pielgrzymem czasów współczesnych. Każdej Jego
podróży przyświecała troska o dobro człowieka. Do
każdej z nich przygotowywał się wyjątkowo
starannie. Podróże te wymagały bowiem nie tylko sił
fizycznych, ale też hartu ducha i dobrej znajomości
politycznych, społecznych, czy też kulturowych
realiów danego państwa i narodu. Ojciec Święty
potrafił dostosować się do zwyczajów panujących w
danym regionie świata, przygotowywał swoje
wystąpienia
w
języku
zrozumiałym
dla
zgromadzonych, poruszał najbardziej palące dla
danej społeczności problemy. Jednak przede
wszystkim Jego podróże - pielgrzymki wywoływały
olbrzymie emocje religijne.
Spotykał się przecież z tysiącami, a nawet
milionami wiernych, często, w niesprzyjających
warunkach. Pomimo chłodu, upału czy deszczu
cierpliwie czekali na Niego modląc się i śpiewając
bywało, że przez wiele godzin, a nawet dni. Takie
spotkania były ważne nie tylko dla katolików,
potrafił bowiem upomnieć się o wszystkich głodnych, cierpiących i wykluczonych. W
najdalszych zakątkach Ziemi modlił się i
błogosławił, uczył, rozmawiał, a nawet przytulał jak
ojciec. Był drogowskazem, światłem i źródłem, z
którego czerpaliśmy wszyscy.
On sam do końca ziemskiego życia odkrywał w
człowieczeństwie wartości najważniejsze, takie jak
miłość, dobro, piękno i prawda. Był człowiekiem
prostolinijnym, miał w sobie naturalną prawdę słowa
przekładaną na prawdę czynu. Mówił tak - jak żył,
a żył tak - jak głosił. Nie było w tym żadnego fałszu
i zakłamania, i może dlatego tak bardzo pokochała
Go młodzież.

pontificado, o Papa fez 104 peregrinações para o
estrangeiro e 146 viagens terrestres pela Itália. É
realmente uma peregrinação incansável, originada na
casa da família e na tradição polonesa que era um
elemento constante e muito importante no
pontificado de João Paulo II. Era uma
“peregrinação” com o objetivo de orar, fazer
penitência, ou visitar lugares cultuados para os quais
os cristãos demonstram respeito especial, chamandoos sagrados.
Sua Santidade foi um peregrino extremamente
perseverante nos tempos modernos. Em cada uma
das suas viagens havia a preocupação com o bemestar do ser humano. Para cada uma delas preparavase cuidadosamente. Estas viagens exigiam não só
força física, mas também coragem e bom
conhecimento das realidades políticas, sociais ou
culturais de dado país e da nação. O Santo Padre era
capaz de se adaptar aos hábitos vigentes em uma
determinada região do mundo, preparava suas
aparições em língua compreendida pelos presentes,
abordava os problemas mais prementes para dada
comunidade. No entanto, acima de tudo, suas
viagens peregrinas evocavam enormes emoções
religiosas.
Afinal, ele se reunia com milhares e até milhões
de pessoas, muitas vezes em condições difíceis.
Apesar do frio, calor ou chuva esperavam
pacientemente por Ele, rezando e cantando, às vezes,
por muitas horas, ou até mesmo dias. Essas reuniões
eram importantes não só para os católicos, era capaz
de lembrar-se de todos – famintos, sofredores e
excluídos. Nos cantos mais distantes da terra rezava
e abençoava, ensinava, conversava e até aconselhava
como um pai. Ele era o farol, uma luz e uma fonte
dos quais todos se valiam.
Ele mesmo, até o fim da vida terrena descobria
na humanidade, valores mais importantes como o
amor, a bondade, a beleza e a verdade. Ele era um
homem probo, possuía em si a palavra verdadeira
natural transformada em uma verdade de
procedimento. Falava como vivia, e vivia assim
como pregava. Não havia qualquer falsidade e
hipocrisia, e pode ser que, por isso, a juventude se
apaixonou por ele.

iniciacaocristari.blogspot.com
blog.povo.com.br
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Jan Paweł II –
Duszpasterzem młodzieży
Ojciec Święty był wielkim autorytetem dla ludzi
młodych. Od pierwszych dni pontyfikatu z radością
za Nim podążali. Wiernie i wytrwale uczestniczyli w
pielgrzymkach, spotkaniach i audiencjach.
Licznie przybywali na specjalnie dla nich
organizowane Światowe Dni Młodzieży. Byli z Nim
do ostatnich chwil Jego ziemskiego życia. W nauce o
społeczeństwie pojawiło się nawet nowe pojęcie ,,Pokolenie JP II".
Sprawą niezwykle ważną dla Ojca Świętego był
los i sytuacja dzieci, które w sposób naturalny
garnęły się do Niego wyczuwając dobroć i ciepło,
które
stale emanowało od Jana Pawła II.
„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Te słowa padły już w pierwszym roku pontyfikatu
podczas Jego podróży do Nowego Jorku.
W książce „Jan Paweł II – Autobiografia” mówi
wprost:
,,Drogie dzieci (....).Pragnę powtórzyć wam
to, o czym same dobrze wiecie: Papież was bardzo
kocha. Mówiłem to wiele razy dzieciom (...) ze
wszystkich krajów. W wielkiej rodzinie, jaką jest
Kościół katolicki, rodzinie złożonej z wielu osób,
małych i dużych, najukochańszymi istotami są dzieci.
To wy przynosicie radość innym. To wy jesteście
naszą radością i wy także naszą radością
pozostaniecie".
Słowa te nie wymagają żadnego
komentarza....
Wiele uwagi Ojciec Święty poświęcił także
młodzieży. Jako Papież potrafił doskonale
zjednywać sobie tłumy, w tym ludzi młodych. To
właśnie w młodzieży widział nadzieję na trwanie
chrześcijaństwa. Wiele razy podkreślał, że jest ona
przyszłością świata. W orędziu na XVIII Światowy
Dzień Pokoju w 1985 roku apelował do młodych:
„Nie lękajcie się Waszej młodości i Waszych
głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i
trwałej miłości! Mówi się czasem, że społeczeństwo
boi się owych potężnych pragnień, że się ich boicie
także i Wy sami. Nie lękajcie się! Gdy patrzę na Was,
młodych, odczuwam wielką wdzięczność i nadzieję.
Droga, która prowadzi w przyszły wiek, zależy od
Was. Przyszłość pokoju znajduje się w Waszych
sercach.”
Pomimo, że Jego Świętobliwość był
człowiekiem wysokiej kultury, wszechstronnie
wykształconym, teologiem i filozofem doskonale
cd. str. 11

João Paulo II –
Pastor da juventude
O Santo Padre foi uma grande autoridade para
os jovens. Desde os primeiros dias de seu pontificado
seguiam-no com alegria. Fiel e firmemente
participavam das peregrinações, reuniões e
audiências.
Multidões vinham especialmente para as criadas
para elas Jornadas Mundiais da Juventude. Ficaram
com Ele até os últimos momentos de sua vida
terrena. No estudo sobre a sociedade surgiu até um
novo conceito – “A geração JP II”.
Um assunto bastante importante para o Santo
Padre era o destino e a situação das crianças, que de
modo natural se aproximavam Dele sentindo a
bondade e o calor que sempre emanavam de João
Paulo II. “A atenção à criança é a primeira e básica
prova da relação do homem para o homem." Estas
palavras surgiram já no primeiro ano do pontificado,
durante a sua viagem para Nova York.
No livro “João Paulo II – Autobiografia” ele diz
diretamente:
“Queridas crianças (...). Eu gostaria de lhes
repetir o que vocês sabem bem: o Papa ama muito
vocês. Eu disse isso muitas vezes às crianças (...) de
todos os países. Na grande família, que é a Igreja
católica, família composta por muitos indivíduos,
pequenos e grandes, os mais amados seres são as
crianças. São vocês que trazem alegria aos outros.
Vocês são a nossa alegria e vocês também
permanecerão como a nossa alegria”.
Estas
palavras não exigem qualquer comentário...
O Santo Padre também dedicou muita atenção
aos jovens. Como Papa sabia perfeitamente unificar
as multidões, incluindo os jovens. Foi justamente nos
jovens que via a esperança para a continuidade do
cristianismo. Muitas vezes enfatizava que ela é o
futuro do mundo. Na mensagem no XVIII Dia
Mundial da Paz, em 1985, apelou aos jovens:
“Não tenham medo de sua juventude e seu
profundo desejo de felicidade, da verdade, beleza e
amor duradouro! Às vezes se diz que a sociedade
tem medo dos grandes desejos dos quais vocês
também têm medo. Não tenham medo! Quando olho
para vocês, jovens, sinto muita gratidão e esperança.
O caminho que leva ao futuro depende de vocês. O
futuro da paz encontra-se em seus corações.”
Embora Sua Santidade tenha sido um homem
muito culto, amplamente educado, teólogo e filósofo
sabia bem como se contatar e comunicar de modo
cont. pág. 11
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potrafił nawiązywać w prosty sposób kontakt i
porozumiewać się z młodzieżą. Swoje przesłania i
homilie głosił do niej językiem zrozumiałym.
Nie znaczy to, że Ojciec Święty unikał tematów
trudnych, współczesnych czy też kontrowersyjnych.
Jakże często dotyczyły one postawy życiowej,
świadectwa wiary i moralności.
Duszpasterstwo młodzieży zaczęło się bardzo
wcześnie, bo już jako początkujący kapłan Karol
Wojtyła otoczył młodzież specjalną troską i
poświęcał jej wiele uwagi. Kiedy rozpoczął
organizowanie duszpasterstwa akademickiego przy
parafii św. Floriana w Krakowie szybko zaczęli
gromadzić się wokół Niego studenci wszystkich
krakowskich uczelni. Odkrywszy turystyczne i
sportowe pasje kapłana zwrócili się do Niego z
prośbą, aby spędzał z nimi wolne chwile na łonie
przyrody. Jan Paweł II wysoko cenił sobie spotkania
z młodzieżą. Twierdził nawet, że to dzięki niej uczy
się prawdziwego kapłaństwa. W krótkim czasie stał
się więc przyjacielem ludzi młodych, a nawet ich
„wujkiem”. Tak nazywali Go na wycieczkach,
spływach kajakowych, pieszych wędrówkach,
obozach narciarskich i górskich szlakach. Niezwykle
szybko młodzież odkryła w nim zarówno świetnego
kapłana i nauczyciela, jak też duchowego przywódcę
i autorytet. Wybór i powołanie Karola Wojtyły na
papieża nie przerwały tych kontaktów. W cytowanej
już książce „Autobiografia” można przeczytać:
„W dniu inauguracji pontyfikatu, 22
października 1978 roku, już po zakończeniu liturgii,
powiedziałem do młodych ludzi na placu św. Piotra:
Wy jesteście nadzieją Kościoła i świata - wy jesteście
moją nadzieją. (...) Wy jesteście naszą nadzieją. Nie
pozwólcie umrzeć tej nadziei! Oprzyjcie na niej
swoje życie!".
Rok 1984 został ogłoszony przez ONZ
Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. W ślad za
tym wydarzeniem Papież postanowił zorganizować
w Rzymie pierwszy Światowy Dzień Młodzieży. Ku
zaskoczeniu wielu, dość licznie przybyła ona
wówczas na spotkanie z następcą św. Piotra. Tych
młodych ludzi przyciągnęła potrzeba przeżycia i
duchowego doświadczenia, ale też niewątpliwie
niezwykła charyzma Jana Pawła II, który zwrócił się
do młodzieży pamiętnymi słowami:
„Musicie od siebie wymagać nawet, gdyby inni od
was nie wymagali".

fácil com os jovens. Pregava suas mensagens e
sermões em linguagem clara. Isto não quer dizer que
o
Santo
Padre
evitava
temas
difíceis,
contemporâneos ou controversos. Muitas vezes elas
se referiam aos fundamentos da vida, testemunhos da
fé e da moral.
A pastoral da juventude começou muito cedo,
porque como um padre novato, Karol Wojtyła tinha
um cuidado especial com a juventude dando-lhe
muita atenção. Quando começou a organizar a
pastoral acadêmica na Paróquia de São Floriano, em
Cracóvia, rapidamente todos os universitários de
Cracóvia começaram a se reunir em torno dele.
Tendo descoberto sua paixão pelo turismo e esportes
pediram para ele para passar seu tempo livre na
natureza. João Paulo II valorizada muito os
encontros com a juventude. Supunha até, que graças
a ela ensina-se o verdadeiro sacerdócio. Em pouco
tempo se tornou tão amigo dos jovens e até mesmo
um “tio”. Chamavam-no assim durante as viagens,
nos raftings, caminhadas, práticas com esquis, e
trilhas nas montanhas. Os jovens rapidamente
descobriram nele também um grande sacerdote e
professor, bem como líder espiritual e autoridade. A
escolha e nomeação de Karol Wojtyła como Papa
não interrompeu estes contatos. No livro já citado
„Autobiografia” pode-se ler:
"No dia da inauguração do pontificado, 22 de
outubro de 1978, após a liturgia, disse aos jovens na
praça de São Pedro: vocês são a esperança da
Igreja e do mundo - vocês são a minha esperança.
(...) Vocês são a nossa esperança. Não deixem esta
esperança morrer! Apoiem nela a sua vida!".

cd. str. 12
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O ano de 1984 foi anunciado pela ONU como
Ano Internacional da Juventude. Na sequência deste
evento, o Papa decidiu organizar em Roma a
primeira Jornada Mundial da Juventude. Para a
surpresa de muitos, a juventude veio em grande
quantidade para o encontro com o sucessor de São
Pedro. Estes jovens foram atraídos pela necessidade
de sobrevivência e uma experiência espiritual, mas
também, sem dúvida, pelo extraordinário carisma de
João Paulo II, que se dirigiu para a juventude com
palavras que estão na lembrança:
“Vocês precisam exigir de si mesmos, mesmo que os
outros não exijam.”
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Dla wielu, słowa Papieża stały się życiowym
credo i wytyczyły drogę wędrówki do dorosłości. Od
1987 roku takie spotkania z Ojcem Świętym - głową
Kościoła katolickiego odbywają się regularnie, co
dwa lata i cieszą się coraz większym powodzeniem.
Najbliższe, już XXXI - Światowe Dni Młodzieży,
odbędą się w dniach 26-31 lipca 2016 roku, w
Krakowie.
Jan Paweł II często zadawał sobie pytania:
„Młodzi dzisiaj - jacy są, czego szukają....?
Można by powiedzieć, że są tacy jak zawsze.”
Ojciec Święty dobrze znał i rozumiał świat
współczesny, ale też uczył młodych wyrażania
szacunku, historycznej pamięci i patriotyzmu.
Składał zawsze wielki hołd tym, którzy podjęli
zbrojny opór. W 70. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego, w roku Kanonizacji Jana Pawła II,
warto szczególnie pamiętać o tych bohaterskich,
młodych powstańcach, którzy oddali swe życie za
Ojczyznę. A był to kwiat narodu polskiego.

Para muitos, as palavras do Papa tornaram-se
um lema de vida e abriram caminho para a vida
adulta. Desde 1987, tais encontros com o Santo
Padre, cabeça da Igreja Católica são realizados
regularmente a cada dois anos e estão se tornando
cada vez mais, um sucesso. A próxima Jornada
Mundial da Juventude XXXI será realizada de 26 a
31 de julho de 2016, em Cracóvia.
João Paulo II se perguntava com frequência:
“Os jovens hoje – como são, o que procuram?
Pode-se dizer que são os mesmos de sempre.”
O Santo Padre conhecia bem e entendia o
mundo moderno, mas também ensinava aos jovens a
expressar respeito à memória histórica e ao
patriotismo. Sempre prestava grande homenagem
para aqueles que foram da resistência armada. No
70o aniversário do início do Levante de Varsóvia, no
ano da canonização de João Paulo II, vale a pena
lembrar os jovens insurgentes que deram sua vida
pela Pátria. E eram a flor da nação polonesa.

W swojej „Autobiografii” Jan Paweł II
wspomina swoich rówieśników:
„Jest coś w człowieku, co nie podlega zmianom
(...).Równocześnie ci młodzi dzisiaj są inni. Są inni
niż w przeszłości. W przeszłości młode pokolenia
kształtowały bolesne doświadczenia wojny, obozów
koncentracyjnych,
ciągłego
zagrożenia.
Doświadczenia te wyzwalały również w młodych
ludziach - sądzę, że wszędzie na świecie, choć mam
na myśli młodzież polską - znamiona wielkiego
heroizmu. Wystarczy przypomnieć powstanie
warszawskie w roku 1944, które było jakimś
straceńczym zrywem pokolenia moich rówieśników,
którzy nie oszczędzali siebie.(...) Ja też należę do
tego pokolenia i myślę, że heroizm moich
rówieśników dopomógł mi w określeniu swojego
własnego powołania.”
Młodzież spotykała się z Ojcem Świętym nie
tylko podczas Światowych Dni Pokoju. Podążała za
Nim podczas kolejnych pielgrzymek, uczestniczyła
we mszach świętych, pozdrawiała Go na trasach
przejazdu, brała udział w nocnych czuwaniach,
niezwykle żywiołowo reagowała na Jego papieskie
apele i homilie. To pod wpływem jego słów: „Nie
lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi” młodzi
ludzie zbierali się, modlili i śpiewali, a także
podejmowali różne inicjatywy religijne i społeczne.

Em sua “Autobiografia, João Paulo II fala de
seus pares:
“Existe algo no homem que não está sujeito a
alterações (...). Ao mesmo tempo, esses jovens, hoje
são outros. São outros que no passado. No passado
as novas gerações experimentaram uma dolorosa
experiência de guerra, campos de concentração,
ameaça contínua. Estas experiências também
marcaram os jovens com estigmas de grande
heroísmo. Basta lembrar o Levante de Varsóvia, em
1944, que foi uma tentativa perdida da geração de
meus pares, que não se poupavam.(...) Eu também
pertenço a esta geração e penso que o heroísmo de
meus colegas me ajudou a determinar minha própria
vocação”.
Os jovens se reuniam com o Santo Padre não
só durante os Dias Mundiais da Paz. Seguiam-no
durante as peregrinações sucessivas, participavam
das santas missas, saudavam-no nas ruas durante o
percurso, participavam das noites de vigília, reagiam
espontaneamente a seus apelos papais e homilias. Foi
sob a influência de suas palavras: “Não tenhais
medo! Abri as portas para Cristo” os jovens
reuniam-se, rezavam e cantavam, bem como
participavam de diversas iniciativas religiosas e
sociais. Acompanharam-no em seus últimos dias de
vida, quando em 2005, ele foi para a casa do Pai.

cd. str. 13
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Towarzyszyli mu też w ostatnich dniach życia, kiedy
w 2005 roku odchodził do Domu Ojca...Tłumnie
zgromadzeni na placu św. Piotra w Rzymie czuwali
pod oknami umierającego ich - Duszpasterza,
Opiekuna i Mistrza. A On jak nikt inny potrafił
dotrzeć do ich wnętrz.
Podczas uroczystości pogrzebowych Papieża
młodzi ludzie nie obawiali się głośno skandować
,,SANTO SUBITO" ponieważ nie mieli wątpliwości,
że śmierć Jana Pawła II jest przejściem ze świata
ziemskiego do wieczności i świętości.

Jan Paweł II - O roli
kultury i sztuki
Jako człowiek wszechstronnie wykształcony
Jan Paweł II szczególną rolę przypisywał kulturze i
sztuce oraz nauce. W swoich wystąpieniach
podkreślał:
"Kultura jest przede wszystkim dobrem
wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na
którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona
wyodrębniła nas jako naród. Ona stanowi o nas
przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła
materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne.
Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką
próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto
lat - a mimo to pośród tej próby pozostał sobą.
Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją
kulturę. Więcej jeszcze, moi kochani, wiemy że w
okresie najtragiczniejszym, w okresie rozbiorów,
naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze
ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę, można
ją zachować.(...) W dziejach kultury polskiej
odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego
dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i
uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie
stawiać wymagania i umie podtrzymywać ideały, bez
których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją
godność i siebie samego wychować".
(Gniezno, 3 VI.1979r.)

João Paulo II –
Pastor da juventude
Uma multidão reunida na praça de São Padro em
Roma ficou alerta sob as janelas de seu Pastor
agonizante, Mentor e Mestre. E Ele, como ninguém
mais, sabia alcançar seu íntimo.
Durante a cerimônia das exéquias do Papa, os
jovens não temiam em dizer alto “SANTO SUBITO”
porque eles não tinham dúvida que a morte do Papa
João Paulo II é uma passagem do mundo terreno para
a eternidade e a santidade.

João Paulo II – Sobre
o papel da cultura e da arte
Como pessoa altamente educada, o Papa João
Paulo II atribuía papel especial à cultua, à arte e à
ciência. Em seus discursos salientava:
“A cultura é, em primeiro lugar, o bem comum
da nação. A cultura polonesa é um bem, sobre o qual
se baseia a vida espiritual dos poloneses. Ela nos
identificou como nação. Ela nos identifica em toda a
sequência de acontecimentos. Identifica mais que a
força material. Mesmo mais que as fronteiras
políticas. É sabido que a nação polonesa passou o
calvário de perder a independência, que durou mais
de cem anos, mesmo assim permaneceu manteve sua
identidade mesma. Permaneceu espiritualmente
independente, porque tinha a sua cultura. Mais
ainda, meus queridos, sabemos que durante o tempo
mais trágico, durante as partições, a nação polonesa
enriqueceu sua cultura e a aprofundou, porque
apenas criando a cultura pode-se protegê-la. (...)
Nos acontecimentos da cultura polonesa se reflete a
alma da nação. Neles vivem seus feitos. É uma
escola contínua de patriotismo real e honesto. Por
isso mesmo, que também sabe exigir e sustentar os
ideais, sem os quais é difícil que o homem acredite
em sua dignidade e educar a si mesmo.”
(Gniezno, 03.05.1979)

Zazwyczaj definiujemy kulturę - jako
Normalmente, definimos a cultura como um
całokształt materialnego i duchowego dorobku todo material e um patrimônio espiritual da
ludzkości oraz ogół wartości, zasad i norm humanidade, assim como os valores em geral, os
współżycia przyjętych przez dane zbiorowości.
princípios e normas de convivência aceitas por dada
comunidade.
cd. str. 14
cont. pág. 14
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Jan Paweł II interesował się szeroko rozumianą
kulturą, kochał sztukę i artystów, sam był przecież
dramatopisarzem, aktorem, mistrzem słowa i poetą.
Uważał, że sztuka powinna być łącznikiem
pomiędzy Bogiem i człowiekiem, powinna służyć
wierze i religii. Swoją definicję kultury w sposób
niezwykle uniwersalny określił 2 czerwca 1980 roku,
w siedzibie UNESCO w Paryżu:
„Kultura jest właściwym sposobem istnienia i
bytowania człowieka.(...) Kultura jest tym, przez co
człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej
,,jest". (...) Ażeby tworzyć kulturę, trzeba człowieka
po prostu miłować.”
Jan Paweł II uważał, że w życiu każdego
człowieka kultura odgrywa ogromną rolę i świadczy
o jakości człowieczeństwa. Im więcej jest jej w nas
samych, tym bardziej to życie jest pełniejsze i
bardziej wartościowe. Kultura jest terminem bardzo
szerokim, przez lata powstało wiele definicji czy też
określeń tego pojęcia. Aby zdefiniować ten obszar
Ojciec Święty powoływał się na Księgę Rodzaju i
uważał, że Bóg zwracając się do Adama i Ewy
pierwszymi słowami – „Czyńcie sobie ziemię
poddaną” - zawarł w nich najpełniejszą, wręcz
doskonałą definicję kultury. A więc nie jest ona
czymś, co naturalne i już zostało stworzone. Jest ona
jakimś przekształceniem, uprawą, ale nie tylko w
potocznym rozumieniu tego słowa. Chodzi tu po
prostu o uprawę ducha, która prowadzi do rozwoju
człowieka, samodoskonalenia i pozytywnej zmiany
osobowości. Papież dostrzegał wielki wpływ kultury
i to w wielu obszarach życia społecznego. Ponieważ
sam był twórcą sporo uwagi poświęcił kulturze
duchowej. Fascynowały Go postaci, które swoją
głęboką wiarę manifestowały - tworząc wielkie
dzieła artystyczne. Tak było z Fra Angelico, którego
dostrzegł, beatyfikował jako twórcę i ogłosił
patronem artystów. Cenił wybitnego artystę
renesansu Michała Anioła, który pracował dla
kolejnych papieży. Do historii sztuki przeszedł
głównie jako twórca Kaplicy Sykstyńskiej. Ale cenił
też Adama Chmielowskiego - zakonnika i malarza,
Świętego Jana od Krzyża poetę-mistyka i wielu,
wielu
innych,
których
nazywał
„Bożymi
szaleńcami”.
Jan Paweł II miał świadomość tego, że sztuka
może uczyć, wychowywać, ale i ewangelizować. Tak
więc, drzwi Watykanu dla wielu artystów były
otwarte. Papież wyrażał zgodę na organizowanie
cd. str. 15

João Paulo II – Sobre
o papel da cultura e da arte
João Paulo II interessava-se amplamente com o
sentido da cultura, amava a arte e os artistas, afinal
ele era dramaturgo, ator, um mestre da palavra e um
poeta. Acreditava que a arte deveria ser a ligação
entre Deus e o homem, deveria servir a fé e a
religião. Sua definição de cultura, de modo
extremamente universal, em 2 de junho de 1980, na
sede da UNESCO em Paris, definiu:
“A cultura é a maneira certa do homem existir
e ser. (...) A cultura é aquilo por meio do que o
homem torna-se mais homem: ‘é’ mais. (...) Para
criar uma cultura, é necessário amar o homem.”
João Paulo II acreditava que na vida de cada ser
humano a cultura desempenha um papel importante e
testemunha sobre a qualidade humana. Quanto mais
ela está em nós mesmos, mais a vida é plena e mais
valiosa. A Cultura é um termo muito amplo, e ao
longo dos anos apareceram muitas definições ou
descrições sobre este conceito. Para definir esta área
o Santo Padre lembrava o Livro do Gênesis e
entendia que Deus ao falar as primeiras palavras a
Adão e Eva: “Enchei e subjugai a terra” fez a mais
completa e até mesmo uma excelente definição sobre
a cultura. Então, ela não é algo natural e que já foi
criado. É um tipo de transformação, cultivo, mas não
só no sentido coloquial da palavra. Aqui se refere ao
cultivo do espírito, que conduz ao desenvolvimento
humano, ao auto aperfeiçoamento e alterações
positivas da personalidade. O Papa discernia uma
grande influência da cultura e isso em muitas áreas
da vida social. Porque ele mesmo era um criador,
dedicou muita atenção à cultura espiritual.
Fascinavam-no os personagens que, com sua fé
profunda, manifestavam-na criando grandes obras de
arte. Foi assim que percebeu Fra Angelico, o
beatificou como um criador e proclamou como
padroeiro dos artistas. Dava valor ao artista
renascentista proeminente Michelangelo, que
trabalhou para os papas subsequentes de sua época.
Passou para a história da arte, sobretudo como o
criador da Capela Sistina. Mas também apreciava
Adam Chmielowski - monge e pintor, S. João da
Cruz, poeta místico e muitos, muitos outros, que ele
chamava de “Loucos Divinos”.
João Paulo II estava ciente de que a arte pode
ensinar, educar e evangelizar. Por isso, a porta do
Vaticano estava aberta para muitos artistas. O Papa
concordou em organizar uma série de eventos,
cont. pág. 15
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licznych imprez, koncertów muzycznych, premier
teatralnych i filmowych. Spotykał się również z
twórcami kultury popularnej i masowej. Wszyscy
pamiętają przecież Jego spotkanie z grupą U2,
występy Andrea Boccelli, czy też popisy młodych
tancerzy w „break dance".
Jego Świętobliwość był też znawcą kultury,
dużo czytał, starannie dobierał lekturę. Interesowały
Go dzieła filozoficzne i teologiczne, ale też
kulturoznawcze i antropologiczne. Dzięki udziałowi
w wydarzeniach kulturalnych, obserwacji nowych
zjawisk i prądów Jan Paweł II mógł trafnie oceniać
ich wpływ na życie człowieka. Kulturę i sztukę
nierozerwalnie wiązał bowiem z cnotami wiary,
nadziei i miłości.
W Jego „Liście do artystów” czytamy:
,,Odrębne powołanie każdego artysty określa
pole jego służby, a zarazem wskazuje zadania, które
go czekają, ciężką pracę, do której musi być
przygotowany, i wreszcie odpowiedzialność, którą
winien podjąć. Artysta świadomy tego wszystkiego
wie także, że musi działać nie kierując się dążeniem
do próżnej chwały ani żądzą taniej popularności, ani
tym bardziej nadzieją na osobiste korzyści. Istnieje
zatem pewna etyka czy wręcz duchowość służby
artystycznej, która ma swój udział w życiu i w
odrodzeniu każdego narodu.”
Mówiąc o Ojcu Świętym i wielkiej roli kultury i
sztuki - nie sposób nie wspomnieć o znaczeniu
Krakowa i wpływie tego miasta na życie i twórczość
Jana Pawła II, w czasie Jego ziemskiej wędrówki.
W książce ,,Autobiografia" Jego Świętobliwość
wspomina:
„Patrzę na Kraków. Mój Kraków, miasto
mojego życia. Miasto naszych dziejów " (...) i dalej
,,...Kraków, właśnie ten Kraków Uniwersytetu i
kultury, należy ściśle do mojego życiorysu.(...)
Wielka jest tradycja świata nauki w Krakowie.
Nawet nie trzeba o tym wspominać. Jest wielka, bo
bardzo długa, najdłuższa w Polsce. Jest wielka, bo
znakomita. Zawsze ta nazwa: Uniwersytet
Jagielloński - wywołuje na całym świecie skojarzenia
najwyższej rangi. (...)Cóż powiedzieć o innych
dziedzinach kultury. Może najbliżej nauki zawsze
znajdowała się sztuka. Kraków był umiłowanym
miejscem artystów i jest nim nadal. Trudno w Polsce
być artystą, nie przeszedłszy przez Kraków. Mam na
myśli wszystkie gałęzie sztuki. I tę gałąź, z którą
byłem może najbliżej związany, to znaczy sztukę
cd. str. 16
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concertos de música, avant premières de teatro e
cinema. Encontrava-se também com os criadores da
cultura popular e de massas. Todos lembram seu
encontro com o grupo U2, as apresentações de
Andrea Boccelli ou as atuações dos jovens bailarinos
do break dance.
Sua Santidade foi, também, um conhecedor
da cultura, lia muito, escolhia cuidadosamente as
leituras. Interessava-se por obras de filosofia e
teologia, mas também culturizantes e antropológicas.
Graças à participação em eventos culturais,
observação de fenômenos e correntes novas, o Papa
João Paulo II pôde avaliar com precisão o seu
impacto na vida do homem. A cultura e a arte ele
ligava inextricavelmente com as virtudes da fé,
esperança e amor.
Em sua “Carta aos artistas” lê-se:
“O dom individual de cada artista especifica o
campo de seu ministério e também indica as tarefas
que o esperam, trabalho duro, para o qual deve estar
preparado, e, finalmente, a responsabilidade, que
deverá tomar para si. O artista está consciente de
tudo isso e também, que precisa agir não guiado
pelo desejo de glória vã ou desejo de popularidade
barata, nem tampouco com a esperança de
benefícios pessoais. Atrás disso, existe uma certa
ética ou mesmo a espiritualidade do serviço da arte,
que tem sua participação na vida e no renascimento
de cada nação.”
Ao falar sobre o Santo Padre e o grande papel
da cultura e da arte, não há como não lembrar o
significado que Cracóvia e a influência desta cidade
sobre a vida e obra de João Paulo II, durante sua
jornada terrena.
No livro “Autobiografia” Sua Santidade lembra:
“Estou olhando para Cracóvia. Minha
Cracóvia, cidade de minha vida. Cidade de nossa
história”.(...) e adiante: “...Cracóvia, justamente esta
Cracóvia da Universidade e da cultura, que pertence
ao meu currículo.(...) Grande é a tradição do mundo
da ciência em Cracóvia. Nem é necessário
mencionar isso. É grande, porque é muito longa, a
mais longa da Polônia. É grande, porque é especial.
Sempre o nome: Universidade Jaguelônica lembra
em todo o mundo o nível mais alto. (...) O que dizer
sobre as outras áreas da cultura. Talvez a mais
próxima da ciência seja a arte. Cracóvia era um
lugar amado dos artistas e ainda o é. É difícil ser
artista na Polônia, sem ter passado por Cracóvia.
cont. pág. 16
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żywego słowa, sztukę teatru (...).”
W tym miejscu warto uzupełnić, że najstarsza
uczelnia w Polsce -Akademia Krakowska
(późniejszy Uniwersytet Jagielloński) powstała w
1364 roku. Należy też dodać, że w roku 2000 miasto
Kraków zostało wybrane, przez UE - Europejską
Stolicą Kultury
Jan Paweł II z wielkim szacunkiem i respektem
odnosił się również do osiągnięć nauki. Interesowały
Go dyskusje z humanistami, ale także z
przedstawicielami nauk ścisłych, chociażby z
fizykami. Lubił medyków, wśród przyjaciół miał
licznych lekarzy. Jako Papież widział potrzebę
współpracy Kościoła z ośrodkami naukowymi.
Kontakty ze środowiskiem naukowym były dla
Niego niezwykle istotne. W 1983 roku rozpoczął
nawet serię sierpniowych spotkań, seminariów
naukowych w Castel Gandolfo. Odbywały się one co
dwa lata. Do swej letniej rezydencji Jan Paweł II
zapraszał prawników, filozofów, historyków,
fizyków, ale też innych przedstawicieli nauk ścisłych
różnych wyznań. Wcześniej, w 1982 roku powołał
Papieską Radę do spraw Kultury, która miała nie
tylko promować kulturę chrześcijańską, ale też jej
zadaniem było prowadzenie dialogu międzykulturowego. Ojciec Święty często w swoich
wystąpieniach podkreślał, że istnieje wiele kultur, ale
żadna z nich nie jest i nie może być uprzywilejowana
i najważniejsza.
Z wielkim szacunkiem odnosił się do
najbliższych wzorców kulturowych, jak też i do tych
dalekich. Odważnie głosił, że człowieka nie
zrozumiemy bez Chrystusa, ale także bez poznania
jego kultury.
Jan Paweł II kochał teatr, z którym był od
najmłodszych lat związany. Jako młody chłopiec,
uczeń gimnazjum występował w szkolnych
spektaklach. Nawet w mrocznych latach wojny i
okupacji grał w tajnym teatrze w Krakowie. Teatr
Rapsodyczny, bo taka była jego nazwa, zawsze
wywoływał u Ojca Świętego nie tylko piękne
wspomnienia, ale i nostalgię. Karol Wojtyła był
przekonany do wielkiej siły i roli sceny, jak też
znaczenia teatralnego repertuaru. Cenił dramaty
Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, sięgał po
Fredrę, Krasińskiego, Wyspiańskiego i Kasprowicza.

cd. str. 17

Tenho em mente todos os ramos da arte. E o ramo,
com o qual eu estava mais ligado, ou seja, a arte da
palavra viva, a arte do teatro (...).”
Neste ponto, convém acrescentar que a
universidade mais antiga da Polônia, a Academia de
Cracóvia (mais tarde Universidade Jaguelônica) foi
fundada em 1364. Vale adicionar, também, que no
ano 2000 Cracóvia foi escolhida pela UE, a Capital
Europeia da Cultura.
O Papa João Paulo II referia-se, também, com
grande reverência e respeito aos avanços científicos.
Interessava-se por discussões com os humanistas,
mas também com representantes da ciência, ainda
que com os físicos. Gostava dos médicos e entre seus
amigos havia muitos médicos. Como Papa via a
necessidade de cooperação da Igreja com os centros
científicos. Os contatos com a comunidade científica
eram muito importantes para ele. Em 1983, até
começou uma série de reuniões nos meses de agosto,
seminários científicos em Castel Gandolfo. Eles
eram realizados a cada dois anos. O Papa João Paulo
II convidava para a sua residência de verão
advogados, filósofos, historiadores, físicos, mas
também outros representantes das ciências de
religiões diferentes. Antes, em 1982, o Papa nomeou
o Conselho Papal para a cultura, que não era apenas
para promover a cultura cristã, mas era sua tarefa
também realizar o diálogo intercultural. O Santo
Padre, muitas vezes em seus discursos enfatizava que
existem muitas culturas, mas nenhuma delas não é e
não pode ser privilegiada e a mais importante.
Com
grande
respeito
dirigia-se
aos
representantes culturais mais próximos, bem como
aos distantes. Corajosamente pregava que não
entenderemos o homem sem Cristo, e também sem
conhecer a sua cultura.
João Paulo II amava o teatro, com o qual esteve
associado desde tenra idade. Como menino, aluno de
escola secundária representava em espetáculos
escolares. Mesmo nos anos obscuros da guerra e da
ocupação atuava em um teatro secreto em Cracóvia.
O Teatro Rapsodiano, assim se chamava, sempre
despertava no Santo Padre não somente belas
lembranças, mas nostalgia. Karol Wojtyła estava
convencido da grande força e o papel da cena, bem
como da importância do repertório teatral. Ele
valorizava os dramas de Mickiewicz, Słowacki e
Norwid, e extendia para Fredro, Krasiński,
Wyspiański e Kasprowicz.
cont. pág. 17
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Teatr Wojtyły skupiał się na narodowym
repertuarze i walczył - nie bronią - lecz sztuką, która
również była swoistą walką o zachowanie
tożsamości
narodowej
i
funkcjonowanie
podziemnego państwa polskiego. Trzeba też
podkreślić, że w tamtych czasach za organizowanie
tajnych spektakli groziła kara śmierci.
Jan Paweł II miał wrodzony talent sceniczny i
oratorski, dzięki któremu przyciągał tłumy na całym
świecie. Był mistrzem słowa, który o sprawach
trudnych mówił prostym i zrozumiałym językiem.
Tym językiem, można by powiedzieć, potrafił też
malować piękne obrazy. Swoje wypowiedzi świetnie
modelował głosem, stosował różne, przemyślane
środki wyrazu. Przede wszystkim jednak Jego
wystąpienia
charakteryzowały
się
wielką
odpowiedzialnością za słowo. Ojciec Święty
wspaniale posługiwał się słowem żywym, jak i tym
przelanym na papier. Tworzył przecież piękne
poematy. Poezja bliska Mu była zarówno w czasie
studiów polonistycznych, jak też żyła w Nim gdy
został duszpasterzem. Refleksyjne utwory Jana
Pawła II przepełnione są treściami religijnymi,
chrześcijańskimi, filozoficznymi, ale też docierają do
istoty człowieczeństwa.
Ojciec Święty kochał góry i muzykę góralską.
Kochał też pieśni religijne, oazowe. Jedną z nich
była „Barka”, do której przez całe życie wracał.
W swojej „Autobiografii” napisał:
„Chcę powiedzieć (...), że właśnie ta oazowa
pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny (...). Miałem ją
w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe. Z nią, z
oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie
te lata. Była jakimś tchnieniem Ojczyzny. Była też
przewodniczką na różnych drogach Kościoła. I ona
przyprowadzała mnie wielokrotnie (...) na (...)
krakowskie Błonia, pod kopiec Kościuszki. Dziękuję
ci, pieśni oazowa!”.

pl.wikipedia.org
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O teatro de Wojtyła era focado no repertório
nacional e lutava, não com armas, mas com a arte
que também era um tipo de luta para a preservação
da identidade nacional e o funcionamento da
resistência polonesa. Deve-se enfatizar também que,
naquele tempo, a organização de apresentações
secretas era ameaçada com a pena de morte.
João Paulo II tinha um talento nato da arte
cênica e da oratória, graças às quais atraia multidões
em todo o mundo. Ele era um mestre das palavras,
que falava de assuntos difíceis em linguagem
simples, inteligível. Com esta linguagem, pode-se
dizer, ele também sabia pintar belos quadros. Seus
discursos eram modulados por sua voz, utilizava
diversos meios bem pensados de expressão. Acima
de tudo, no entanto, seus discursos tinham uma
grande responsabilidade da palavra. O Santo Padre
usava a palavra viva e o mesmo passava para o
papel. Afinal, criava belos poemas. A poesia era
próxima dele durante seus estudos de polonês, bem
como vivia dentro dele quando se tornou padre. As
criações reflexivas do Papa João Paulo II são repletas
de conteúdo religioso, cristão, filosófico, mas
também alcançam a essência da humanidade.
O Santo Padre amava as montanhas e a música
montanhesa. O canto acompanhava-o desde a idade
precoce. Amava as canções religiosas e valorizava
particularmente a música mariana. A que mais
gostava era “A Barca”, que conta a história da
vocação, sobre ir atrás de Cristo à qual, pelo resto de
sua vida, sempre voltava.
Em sua „Autobiografia” escreveu:
“Eu quero dizer (...) que justamente esta canção
me moveu para fora do país (...). Eu a tive em meus
ouvidos quando ouvi o resultado do Conclave. Com
ela, com a canção do oásis, não me separava
durante todos esses anos. Era o suspiro da Nação.
Ela também era a guia nas diferentes estradas da
Igreja. E me trazia várias vezes (...) para (...) os
campos de Cracóvia, sob a colina de Kościuszko.
Obrigada, canção do oásis!”
Não é de admirar que esta canção tornou-se tão
próxima do nosso Papa. Basta, por um só momento,
refletir profundamente sobre suas palavras: "Ó
Senhor, foste Tu que olhaste para mim, Tua boca
hoje pronunciou meu nome. Deixo meu barco na
margem, Contigo hoje começo uma nova pescaria.”
(...)
cont. pág. 18
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Trudno się dziwić, że właśnie ta pieśń stała tak
bliska naszemu Papieżowi. Wystarczy tylko przez
chwilę głębiej zastanowić się nad jej słowami: „O
Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś
wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na
brzegu, Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.” (...)
Jan Paweł II napisał wiele przesłań, apeli,
przemówień i listów. Wygłosił setki wspaniałych
homilii. Jest autorem 14 encyklik, opublikował 14
adhoracji, 11 konstytucji i 43 listy apostolskie.
Encyklika „Dives in misericordia” z 30 listopada
1980 roku, czyli Orędzie o Bożym Miłosierdziu,
stało się jednym z najważniejszych dzieł Jego
pontyfikatu.

Jan Paweł II –
Apostołem przebaczenia
Ojciec Święty potrafił szczerze wybaczać.
Wyraz apostoł - oznacza po prostu - posłany. Przede
wszystkim słowo to odnosi się jednak do uczniów
Chrystusa, osobiście przez Niego powołanych i
wysłanych do głoszenia Ewangelii. Jan Paweł II był
takim Apostołem, posłanym by uczyć ten, nękany
terroryzmem i wojnami świat, miłości i
przebaczenia. Gdy po zamachu i skomplikowanej
operacji w Klinice Gemelli, odzyskał przytomność
jednym z pierwszych, wypowiedzianych przez
Niego, słów było zdanie: „Przebaczam bratu, który
do mnie strzelał”. Kilka miesięcy później świat
obiegło zdjęcie obu, z ich spotkania w więzieniu.
Była to „najpiękniejsza katecheza przebaczenia”napisała jedna gazet. Jan Paweł II uważał, że nie ma
innej drogi i sposobu na walkę z przemocą i
nienawiścią - jak przebaczenie krzywd i zła.
Przebaczać w tym rozumieniu to znaczy, że
traktujemy bliźniego z bezgraniczną miłością, czyli
cokolwiek by nie uczynił... to i tak nie przestaniemy
go kochać. Jest to miłość miłosierna i
bezwarunkowa, która w myśl zasady - jeśli
pokocham to będę umiał przebaczać, ale też
otworzyć się na Miłosierdzie Boże, które jest
pojęciem znacznie szerszym. „Jezu, ufam Tobie” - to
te słowa są tu kluczem całego zagadnienia.
Z okazji Jubileuszu Roku Odkupiciela Jan
Paweł II przeprosił za krzywdy, które Kościół
cd. str. 19
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João Paulo II escreveu várias mensagens,
apelos, discursos e cartas. Divulgou centenas de
homilias maravilhosas. É autor de 14 encíclicas,
publicou 14 adorações, 11 constituições e 43 cartas
apostólicas. A Encíclica “Dives in misericórdia” de
30 de novembro de 1980, que quer dizer “A
mensagem da Misericórdia de Deus”, tornou-se uma
das obras mais importantes de Seu pontificado.

João Paulo II –
O apóstolo do perdão
O Santo Padre sabia perdoar honestamente. A
palavra apóstolo significa ‘o enviado’. Em primeiro
lugar, a palavra refere-se aos discípulos de Cristo,
pessoalmente por ele designados e enviados para
pregar o Evangelho. João Paulo II foi um Apóstolo
enviado ao mundo atormentado pelo terrorismo e
guerras, para ensinar o amor e o perdão. Quando,
após o atentado e uma operação complicada na
clínica Gemelli, recuperou a consciência, dentre as
primeiras palavras que ele proferiu foi a frase: “Eu
perdoo o irmão, que atirou em mim”. Poucos meses
depois a foto de ambos, de suas reuniões na prisão,
percorreu o mundo. Um jornal escreve que era “a
mais linda catequese do perdão”. João Paulo II
acreditava que não há nenhuma outra maneira e
forma de lutar contra a violência e o ódio que não
com o perdão dos erros e males. Perdoar neste
sentido significa que podemos tratar os outros com
amor infinito, isto é, a pessoa não faria isto ... mesmo
assim, não vamos deixar de amá-la. É o amor
compassivo e incondicional, que, em princípio, se
amo vou saber perdoar, mas também abrir-me para a
misericórdia de Deus, que é um conceito muito mais
amplo, bem mais amplo. “Jesus confio em Ti” - são
estas palavras a chave de toda a questão.
Por ocasião do Jubileu do Redentor, o Papa
João Paulo II perdoou pelos males, que a Igreja
cont. pág. 19
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wyrządził w przeszłości. Była to decyzja dość
odważna ponieważ nie wszyscy hierarchowie byli
wówczas do niej przekonani. Ale Ojciec Święty
przełamywał stereotypy i z głębokim przekonaniem
głosił, że wszyscy potrzebujemy przebaczenia i
wszyscy powinniśmy przebaczać. Dzięki Jego
posłudze rozpowszechnił się kult
Bożego
Miłosierdzia, którego gorącą orędowniczką była
siostra św. Faustyna Kowalska, którą Ojciec Święty
wyniósł na ołtarze i następnie kanonizował w
Rzymie, w dniu 30 kwietnia 2000 roku.

causou no passado. Foi uma decisão muito corajosa,
porque nem todos os hierarcas estavam convencidos
disso. Mas o Santo Padre quebrava os estereótipos e
com profunda convicção pregava que todos
precisamos de perdão e perdoar. Graças a seu
ministério espalhou o culto da
Divina Misericórdia, cuja grande
entusiasta era a irmã Maria Faustina
Kowalska, que o Santo Padre elevou
aos altares e a canonizou em Roma,
em 30 de abril de 2000.

W „Dives in Miseriocordia” Jan Paweł II napisał:
„Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość
nieskończonego Boga, jest również nieskończone.
Nieskończona więc i niewyczerpana jest też
gotowość
Ojca
w
przyjmowaniu
synów
marnotrawnych wracających do jego domu.”

Em “Dives in Miseriocordia”João Paulo II escreveu:
“A misericórdia por si só, como a perfeição
infinita de Deus, também é infinita. Infinita, então, e
inesgotável é também a vontade do Pai na adoção
dos filhos pródigos, que retornam para sua casa.”

faustyna.pl

Jan Paweł II był człowiekiem żarliwej modlitwy,
którą rozumiał przede wszystkim jako dialog z
Bogiem. Nie ulegał zwątpieniom, a żył przecież w
trudnych czasach okupacji i totalitarnego reżimu.
Jego życie prywatne nasycone i naznaczone było
rozstaniami z najbliższymi: matką, bratem, ojcem ale
też z ukochanym miastem Krakowem i ukochaną
Ojczyzną. O potrzebie modlitwy Papież mówił w
wielu miejscach, homiliach i przemówieniach.
Niestrudzenie powtarzał, że „Autentyczność życia
chrześcijańskiego mierzy się właśnie głębią
modlitwy”. Pamiętamy liczne zdjęcia, ukazujące
modlącego się Ojca Świętego. Zawsze był niezwykle
skupiony, jakby funkcjonował w zupełnie innym
wymiarze czasu i przestrzeni i jakby „zatapiał się” w
rozmowie z Panem Bogiem. Jan Paweł II ubolewał
nad biedą i głodem, nieustannie przestrzegał przed
dewastacją
środowiska
naturalnego,
przed
cywilizacją śmierci i rozpadem rodziny. Tej ostatniej
poświęcił szczególnie wiele uwagi. Już jako Święty
został ogłoszony patronem rodziny. Nic więc
dziwnego, że w homilii Ojca Świętego Franciszka,
wygłoszonej podczas Mszy św. kanonizacyjnej na
placu św. Piotra w Watykanie, w dniu 27 kwietnia
br., padły słowa z ust obecnego Papieża:
„W tej posłudze Ludowi Bożemu św. Jan Paweł II
był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że
chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny.
Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy
proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces,
cd. str. 20

João Paulo II era um homem de oração
fervorosa, que a entendida, mormente como um
diálogo com Deus. Não há dúvida que tenha vivido
em tempos difíceis da ocupação e regime totalitário.
Sua vida privada foi saturada e marcada com a
separação com seus entes queridos: sua mãe, seu
irmão, pai, mas também com sua amada cidade de
Cracóvia e sua amada terra natal. O Papa falava
sobre a necessidade da oração em muitos lugares,
mensagens e discursos. Incansavelmente repetida
que “A autenticidade da vida cristã é medida pela
profundidade da oração”. Lembramo-nos de
inúmeras fotos, mostrando o Santo Padre em oração.
Sempre era muito concentrado, como se operasse em
uma dimensão de tempo e espaço totalmente
diferentes, e “aprofundava-se” em uma conversa com
Deus. João Paulo II lamentava a pobreza e a fome,
constantemente alertava sobre a devastação do
ambiente natural, sobre a civilização da morte e a
desintegração da família. A esta última dedicou,
sobretudo muita atenção. Como Santo foi declarado
padroeiro da família. Não é de admirar que na
homilia, durante a missa da canonização, foram
pronunciadas pelo do papa Francisco, na praça de
São Pedro no Vaticano, em 27 de abril deste ano, as
palavras:
“Nesse serviço ao povo de Deus, o santo João
Paulo II foi o Papa da família. Uma vez ele disse que
gostaria de ser lembrado como o Papa da família.
Repetimos isso com muito prazer em um momento
quando estamos vivenciando o processo sinodal
cont. pág. 20
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Jan Paweł II –
Apostołem przebaczenia
któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go
wspiera.”
Jan Paweł II ogłoszony został przez wielu
nauczycielem umierania. Dość długo przygotowywał
nas do swego odejścia...Byli też tacy, którzy uważali,
że schorowany, cierpiący Ojciec Święty powinien
dawno przejść na papieską emeryturę. Ale szybko
się wszyscy przekonali, że w tej ,,posłudze do końca"
jednak coś jest... jakaś tajemnica. Gasł powoli,
można by powiedzieć, że przygotowywał nas do tego
wydarzenia. Umierał na oczach świata...
W swojej ,,Autobiografii" napisał:
„Śmierć jest doprawdy wielką tajemnicą.
Wydarzeniem, które należy otoczyć miłością i
szacunkiem. Od samych narodzin zbliżamy się ku
śmierci, ale w wieku podeszłym jesteśmy z roku na
rok coraz bardziej świadomi jej bliskości - jeżeli
tylko siłą nie usuwamy od siebie takich myśli i uczuć.
Stwórca tak sprawił, że starość niemal w naturalny
sposób oswaja człowieka ze śmiercią (...).”
Świat współczesny stawia na ludzi młodych,
zdrowych i silnych, na ludzi sukcesu. Jan Paweł II
umierając, jakby przypomniał mu o problemach
starości, słabości, o należnym szacunku i godności
umierania. Przypomniał o bezsilności ludzi starych,
niedołężnych,
jakże
często
nikomu
już
niepotrzebnych. Przypomniał, że śmierć powinna
zajmować ważne miejsce w życiu każdego
człowieka, dokonał jej oswojenia, nadał jej
prawdziwy sens - czegoś naturalnego, a zarazem
niezwykle wzniosłego. Powoli się z nami
żegnał...Swoją śmiercią dawał nam ostatnią
katechezę, wynikającą z pięknego doczesnego życia.
Z zapalonymi świeczkami żegnali go wierni
zgromadzeni na placu św. Piotra i pod oknami Jego
apartamentu. Żegnaliśmy Go wszyscy w naszych
domach, kościołach, w parkach i na ulicach. Świat
jakby się zatrzymał, stanął w miejscu. Wszyscy
pamiętali, jak dużo Jan Paweł II zrobił dla niego, dla
skomplikowanego, podzielonego świata. Wszyscy
pamiętali, ile dobrego zrobił dla Polski. Byli też
świadomi, że zamyka się pewien etap w historii
Kościoła i ludzkości.
Odszedł do Domu Ojca, w sobotę 2 kwietnia
2005 roku, o godzinie 21,37
Święci kojarzą się z czasami dość odległymi i
osobami duchownymi, zamkniętymi w klasztorach,
cichymi, umartwiającymi się, czy też z
męczennikami. Jan Paweł II nie musiał starać się
cd. str. 21

João Paulo II –
O apóstolo do perdão
com a família e, com as famílias, o processo que
tenho a certeza que ele, lá do céu, acompanha e
apoia.”
João Paulo II foi anunciado por muitos o
professor do ‘morrer’. Há muito tempo estava nos
preparando para a sua partida. Havia também aqueles
que achavam que o Papa doente, um Santo Padre
sofredor deveria ter se aposentado há muito tempo.
Mas todos se convenceram rapidamente de que neste
“ministério até o final” enfim, existe algo... algum
mistério. Apagava-se lentamente, pode-se dizer que
ele nos preparou para este acontecimento. Ele estava
morrendo aos olhos do mundo...
Em sua “Autobiografia” escreveu:
“A morte é de fato um grande mistério. Um
evento que é necessário cercar de amor e respeito.
Desde o nascimento estamos nos aproximando da
morte, mas já idosos, de ano para ano, estamos mais
conscientes de sua proximidade, se apenas com
força não afastamos tais pensamentos e sentimentos.
O Criador fez assim, que a velhice de modo quase
natural suaviza o homem frente a morte (...).”
O mundo de hoje aposta em jovens, saudáveis e
fortes, como pessoas bem sucedidas. João Paulo II ao
morrer, como se lembrasse a eles sobre os problemas
da velhice, fraqueza, sobre o devido respeito e
dignidade de morrer. Lembrou das inúmeras pessoas
de idade, enfermas, como se muitas vezes já
desnecessárias. Lembrou que a morte deve ocupar
um lugar importante na vida de cada ser humano, fêla meiga, deu a ela o verdadeiro significado - algo
natural e ao mesmo tempo extremamente superior.
Lentamente despedia-se de nós... Com a sua morte
catequizou-nos pela última vez, resultado da linda
vida temporal. Com velas acesas os fiéis despediamse dele reunidos na Praça de Pedro e sob as janelas
de seu apartamento. Despedíamo-nos todos a partir
de nossas casas, igrejas, parques e ruas. O mundo
parecia que parou, ficou imóvel. Todos lembravam o
que João Paulo II fez de bom, para um mundo
complexo e dividido. Todos lembravam quantas
coisas boas ele fez para a Polônia. Estavam cientes
também que está se fechando uma fase na história da
Igreja e da humanidade.
Foi para a casa do Pai, no sábado, 2 de abril
de 2005, às 21h37
Os Santos entendem tempos muito remotos e
sacerdotes, fechados em mosteiros, tranquilos, que se
sacrificam, ou também os mártires. João Paulo II não
cont. pág. 21
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Jan Paweł II –
Apostołem przebaczenia

João Paulo II –
O apóstolo do perdão

o to, aby być świętym. On nim po prostu był....Był
świętym z natury. Pracę traktował jak modlitwę,
swoje obowiązki wykonywał do końca, z miłością do
Stwórcy i do Człowieka. Pokazał, że każdy okres
doczesnego życia ma swoje zalety oraz piękne
strony. Ma swoje cztery pory roku. Wiosna to okres
- dzieciństwa i wczesnej młodości, lato - jest dojrzałą
młodością, jesień - to okres pełnej dojrzałości i zima,
która bywa równie piękną porą - jest czasem starości
i godnego odchodzenia do wieczności.
Przez
wszystkie te okresy Jan Paweł II kierował się
życiową dewizą:
„Zachować wdzięczną pamięć o przeszłości,
przeżywać z pasją teraźniejszość, otwierać się z
ufnością w przyszłość, w łączności z Jezusem
Chrystusem - wczoraj i dziś, tym samym także na
wieki.”
(Jubileusz Odkupienia, 6 stycznia 2001r.)

Jan Paweł II - Święty

precisava fazer isso, para ser um Santo. Ele o era ...
Era Santo de natureza. Tratava o trabalho como uma
oração, as suas obrigações executava até o fim, com
amor ao Criador e ao Homem. Mostrou que qualquer
período da vida presente tem seus atrativos e partes
lindas. Ela tem suas quatro estações do ano. A
primavera é o período da infância e o início da
juventude, o verão é uma juventude madura, o
outono é um período de maturidade e o inverno, que
também é belo, é o tempo da velhice e uma saída
digna para a eternidade. Durante todas estas etapas
João Paulo II mantinha o lema de vida:
“Manter a memória agradecida ao passado,
viver o presente com paixão, abrir-se com confiança
para o futuro, em união com Jesus Cristo - ontem e
hoje, da mesma forma para sempre.”
(Jubileu da Redenção, 6 de janeiro de 2001)

João Paulo II – Santo

Temat świętości nieustannie występował w
papieskim nauczaniu. Ojciec Święty wypracował
teologię świętości. Nie tylko zachęcał, ale wręcz
wzywał aby każdy z nas dążył do świętości. Jego
koncepcja świętości ma przełomowe znaczenie, bo
nie wymaga życia klasztornego i ucieczki od świata.
Często w Jego dziełach, przemówieniach, homiliach
i apelach pojawiał się temat życia duchowego i
świętości. W „Novo millennio ineunte”, w 2000
roku pisał:
„Wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy
należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji
pasterskiej powołani są do świętości. (...) Świętość
jest dostępna każdemu chrześcijaninowi, który
swemu życiu bez względu na to, kim jest i czym się
zajmuje nadaje wysoką miarę miłości Boga i
bliźniego.”
Jan Paweł II Papież już za doczesnego życia był
święty, a procesy Jego Beatyfikacji i Kanonizacji
tylko to potwierdziły.

O tema sobre a santidade surgia sempre no
magistério do pontífice. O Santo Padre desenvolveu
a teologia da santidade. Não só incentivava, mas
chamava para que cada um de nós alcance a
santidade. Seu conceito de santidade tem significado
histórico, porque não exige vida monástica e a fuga
do mundo. Com frequência em suas obras, discursos,
mensagens e apelos surgia o tema sobre a vida
espiritual e a santidade. No “Novo millennio ineunte”
do ano 2000, escreveu:
“Todos na Igreja, independentemente se
pertencem à hierarquia, ou são objeto de sua função
pastoral são chamadas à santidade. (...) A santidade
pode ser alcançada por cada cristão que dá à sua
vida, não importa quem seja e o que faça, grande
parte de amor a Deus e ao próximo.”
O Papa João Paulo II, já durante a vida
temporal era santo, e os processos de sua
beatificação e canonização só confirmaram isso.

chatolicnews.com

corazones.org
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Jan Paweł II – Święty

João Paulo II – Santo

Warto dodać, iż jest Patronem naszej szkoły - a
od 27 kwietnia 2014 roku, sobotniej Szkoły Języka
Polskiego im. Świętego Jana Pawła II w Sao Paulo.
Możemy być tylko dumni ... Był i jest jedną z
najbardziej znanych i uwielbianych postaci.

Vale acrescentar que é patrono da nossa escola
e desde 27 de abril de 2014, Escola de Língua
Polonesa S. João Paulo II, em São Paulo. Só
podemos nos orgulhar... Ele foi e é um dos
personagens mais conhecidos e amados.

Opracowała: prof. Barbara Rzyski
Cytaty JP II: wolne tłumaczenie

Redigiu: profa. Barbara Rzyski
Citações de JP II: tradução livre
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Wspomnienie ...

Reminiscência …

2 kwietnia 2005 roku, gdy odszedł do Domu
Ojca nasz ukochany Jan Paweł II, dziś już Święty,
wszyscy którym był bliski pogrążeni w żałobie
zaczęliśmy się zastanawiać - co poza modlitwą
możemy dla Niego zrobić, jak uczcić pamięć
największego Polaka w ponad tysiącletniej historii
Polski i jak uhonorować Jego ziemski trud.
Najciekawszym pomysłem był pomnik - popiersie
Jana Pawła II postawiony w naszej, polskiej Kaplicy
Matki Bożej Częstochowskiej, w Kościele Nossa
Senhora Auxiliadora w Sao Paulo. Miał stanąć obok
Maryi, którą tak ukochał, której tak zawierzył, i do
której „Totus Tuus - Cały Twój" tak często się
zwracał.
Kaplica jest dla nas Polaków i paulistańskiej
Polonii miejscem szczególnym. Tu powierzamy
swoje troski i modlitwy. Warto też przypomnieć, że
w roku 2006 na prośbę i starania Konsulatu RP w
Sao Paulo oraz Polonii, Kaplica Matki Bożej
Częstochowskiej, dzięki funduszom pochodzącym z
Polski, za środki publiczne, została odrestaurowana.
Przeprowadzono gruntowny remont, wzmocniono i
odnowiono nie tylko witraże, ale także cały ołtarz z
repliką
obrazu.
Prace
konserwatorskie
przeprowadzono także na zabytkowym sklepieniu
Kaplicy, które przedstawia, znane historyczne
polskie postacie.
16 czerwca 2006 roku powołany został
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II.
Pierwszy ogłoszony przez ten Komitet komunikat
spotkał się z natychmiastową reakcją wielu osób ze
społeczności polskiej, żydowskiej i brazylijskiej,
które
każda
według
swoich
możliwości,
przekazywały dobrowolne wpłaty na budowę tego
cd. str. 23

No dia 2 de abril de 2005, quando foi para a casa
de seu Pai, nosso amado João Paulo II, hoje já Santo,
todos que eram próximos dele ficaram de luto e
começamos a pensar o que, além das orações,
poderíamos fazer para Ele, como homenagear a
lembrança do maior polonês em mais de mil anos de
história da Polônia e como honrar sua labuta terrena.
A ideia mais interessante foi a de um monumento –
um busto do Papa João Paulo II colocado em nossa
capela polonesa de Na. Sa. de Częstochowa, na
Igreja Na. Sa. Auxiliadora, em São Paulo. Tinha que
ficar ao lado de Maria, que tanto amava e confiava
"Totus Tuus - Todo Seu", assim dizia muitas vezes.
A capela é para nos poloneses e para a colônia
polonesa paulista um lugar especial. Aqui nós
confiamos nossas preocupações e orações. Vale
recordar também que, em 2006, a pedido de e
esforços do Consulado da Rep. da Polônia em São
Paulo, bem como a colônia polonesa, a capela de Na.
Sa. de Częstochowa foi restaurada graças ao
financiamento com dinheiro público da Polônia. Foi
completamente restaurada, foram renovados e
reforçados não só os vitrais, mas também o altar
inteiro com a réplica da imagem. O trabalho de
restauração foi realizado, também, na histórica
cúpula da capela que mostra conhecidos personagens
históricos poloneses.
Em 16 de junho de 2006, foi nomeado o Comitê
Social para a Construção do Monumento ao Papa
João Paulo II. O primeiro comunicado anunciado
pelo Comitê foi recebido com reação imediata de
muitas pessoas da comunidade polonesa, judaica e
brasileira, e cada uma, de acordo com suas
possibilidades, contribuiu voluntariamente para a
cont. pág. 23
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Pomnika. Jest on więc darem powstałym w duchu
ekumenizmu, do którego tak gorąco nawoływał Jan
Paweł II. Złota Księga z nazwiskami wszystkich
darczyńców została publicznie przedstawiona w
czasie polonijnego spotkania z okazji Święta
Niepodległości, w dniu 11 listopada 2006 roku.
Zgromadziwszy środki - Komitet Społeczny Budowy
- zajął się realizacją tego doniosłego przedsięwzięcia.
Miałam zaszczyt również uczestniczyć w jego
pracach.
Projekt pomnika spotkał się z powszechną
aprobatą paulistańskiej społeczności polonijnej. Jego
autorką i wykonawczynią została Pani Cristina
Orgler de Moura Malagut Scaff, zamieszkała w Sao
Paulo. Pani Cristina jest nie tylko utalentowanym
artystą plastykiem, o niezwykle wrażliwej duszy i
sercu, ale twórcą wielu rzeźb i obrazów, osobą, która
wielkim szacunkiem i podziwem darzyła Jana Pawła
II. W podziękowaniu za Jego papieski pontyfikat
swoją pracę wykonała bezpłatnie.
W dniu 22 października 2006 r., w Kaplicy
Matki Bożej Częstochowskiej, w Kościele Nossa
Senhora Auxiliadora pomnik-popiersie Jana Pawła II
uroczyście został odsłonięty. Mszę świętą - wówczas
- w intencji beatyfikacji Ojca Świętego koncelebrował kardynał Dom Claudio Hummes,
Arcybiskup Archidiecezji Sao Paulo (obecnie bliski
współpracownik Papieża Franciszka) wraz z 10.
koncelebrantami - polskimi księżmi.
W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli
udział również liczni zaproszeni goście m.in.
Przewodniczący
Rabinackiej
Kongregacji
Izraelickiej Sao Paulo Rabin Henry Sobel,
przedstawiciele władz stanowych, reprezentanci
środowiska polonijnego, żydowskiego oraz duża
grupa wiernych.
Z dzisiejszej perspektywy trzeba szczególnie
docenić wizję Komitetu Społecznego, który
wówczas się zawiązał i wspaniały pomysł budowy
pierwszego pomnika Jana Pawła II, w tak wielkiej
metropolii jaką jest Sao Paulo.
Od 27 kwietnia br., jest to pomnik Świętego
Jana Pawła II ogłoszonego też Patronem Rodziny.
Od lat jest również Patronem naszej Szkoły. I o tym
warto pamiętać...

construção deste monumento. Ele é, portanto, um
presente que nasceu do espírito ecumênico, que o
Papa João Paulo II exortava. O Livro de Ouro com
os nomes de todos os doadores foi publicamente
apresentado durante uma reunião por ocasião da
Festa da Independência da Polônia, em 11 de
novembro de 2006. Reunidos os meios financeiros, a
Comissão Social da Construção assumiu a realização
deste projeto importante. Tive a honra de também
participar de seus trabalhos.
O projeto foi recebido com aprovação geral pela
Comunidade polonesa. Sua autora e executora foi a
Sra. Cristina Orgler de Moura Malagut Scaff
moradora em São Paulo. A Sra. Cristina não é só
uma talentosa artista plástica, de alma e coração
extremamente sensíveis, autora de muitas esculturas
e pinturas, que tinha grande respeito e admiração por
João Paulo II. Em reconhecimento ao seu pontificado
papal realizou o trabalho gratuitamente.
Em 22 de outubro de 2006, na Capela de Na.
Sa. de Częstochowa, na Igreja Na. Sa. Auxiliadora o
monumento-busto de João Paulo II foi solenemente
descerrado. A Missa sagrada em intenção da
beatificação do Santo padre foi rezada pelo Cardeal
Dom Claudio Hummes, Arcebispo da Arquidiocese
de São Paulo (atualmente colaborador próximo do
Papa Francisco) com 10 padres poloneses
concelebrantes.
Da cerimonia do descerramento do monumento
também participaram vários convidados especiais,
entre outros o Presidente do Rabinato da
Congregação Israelita de São Paulo, o Rabino Herny
Sobel, representantes das autoridades estatais,
representantes da comunidade polonesa e judaica,
bem como uma grande quantidade de crentes.
Na perspectiva atual é necessário apreciar,
especialmente, a visão do Comitê Social, que se uniu
e teve a ótima ideia de construir o primeiro
monumento ao Papa João Paulo II, em tão grande
metrópole como é São Paulo.
A partir de 27 de abril deste ano, é o monumento
ao Santo João Paulo II anunciado também como
Padroeiro da Família. Há anos também é o patrono
da nossa Escola. E vale lembrar isso...

Opracowała: prof. Barbara Rzyski
Na podstawie: Rzyski B. Jan Paweł II. Syn polskiej ziemi (Złota
Księga), Sao Paulo, 2006 r.

Redigiu: Profa Barbara Rzyski e Corpo Editorial
Bibliografia: Rzyski B. João Paulo II. Filho da terra polonesa.
(Livro de Ouro), São Paulo, 2006.

W załączeniu zdjęcia z tej niezapomnianej
uroczystości.
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A seguir estão anexadas as fotos desta cerimônia
inesquecível.
cont. pág. 24
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Pomnik – popiersie Jana Pawła II w Kaplicy Matki Boskiej
Częstochowskiej, w kościele Na. Sa. Auxiliadora, São Paulo 22 X
2006r. (Busto de João Paulo II na Capela de Na. Sa. de Częstochowa,
na igreja Na. Sa. Auxiliadora, São Paulo 22.10.2006. Fot: B Rzyski)

Jego Eminencja Dom Claudio Hummes w towarzystwie
księży-koncelebrantów. (Sua Eminência Dom Claudio Hummes com
os padres concelebrantes)

Autorka pomnika Cristina OM Scaff z Rodziną i prof. Barbara Rzyski
- członkini Społecznego Komitetu Budowy (Autora do monumento
Cristina OM Scaff com a familia e a profa. Barbara Rzyski – do
Comitê Soc. de Construção. Fot: B Rzyski))

Poczet sztandarowy
(Estandarte. Fot: B Rzyski)

Eminencja Dom Claudio Hummes z gościem honorowym Uroczystości
- Rabinem Panem Henry Sobelem
(Sua Eminência Dom Claudio Hummes com o convidado de honra da
cerimônia, Rabino Henry Sobel)

Polski chór miasta São Paulo.
(Coral Polonês da Cidade de São Paulo)
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Barka

A Barca

Tekst: ks. Stanisław Szmidt

Letra: pe. Stanisław Szmidt

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.
Refren: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.
Refren: Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.

Um dia o Senhor parou na margem
Procurava por pessoas que o seguissem
Para pescar corações
Com as verdadeiras palavras de Deus
Ref.: Oh Senhor, Tu me olhaste nos olhos
Hoje Teus lábios disseram meu nome
Na margem, deixo o meu barco
Hoje, junto Contigo começarei uma nova pescaria
Sou uma pessoa pobre
Meu tesouro são minhas mãos prontas
Para trabalhar Contigo
De coração limpo
Ref.: Senhor, Tu precisas de minhas mãos
Meu coração cheio de ardor
Minhas gotas de suor
E minha solidão.
Hoje já vamos navegar juntos
Pescar corações nos mares das almas humanas
Com as redes de Tua verdade
E a palavra de vida.
A Redação: Tradução livre

Najważniejsze wydarzenia i rocznice (IV/VI 2014r.) - Eventos Principais e Aniversários (abr-jun/14)

27/ 04
01/ 05
02/ 05
03/ 05
18/ 05
26/ 05
01/ 06
27/ 04
01/ 05
11/ 05
18/ 05
31/ 05
12/ 06

W Polsce (na Polônia)
Kanonizacja JP II (Canonização de JP II)
Święto Pracy oraz 10. rocznica przyjęcia Polski do Unii Europejskiej (Dia do Trabalho e 10º aniversário da
entrada da Polônia na União Europeia)
Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granica (Dia da Bandeira e Dia da Colônia Polonesa e dos
Poloneses que vivem fora das fronteiras da Polônia)
Święto Konstytucji 3 Maja i uroczystość NMP- Królowej Polski (Dia da Constituição e Festa da Santíssima
Virgem Maria - Rainha da Polônia)
94. Rocznica urodzin JP II oraz 70. Rocznica Bitwy pod Monte Casino (94º Aniversário de nascimento de JP
II e 70º Aniversário da Batalha em Monte Cassino)
Dzień Matki (Dia das Mães)
Międzynarodowy Dzień Dziecka (Dia Internacional da Criança)
W Brazylii (no Brasil)
Canonização de JP II – Missa às 11h00 na Igreja Na. Sa. Auxiliadora
Dia do Trabalho
Dia das Mães
94º Aniversário de nascimento de JP II
Comemoração pela Canonização de JP II na Escola de Língua Polonesa S. JP II em São Paulo (Obchody w
związku z Kanonizacją Jana Pawła II w Szkole Jezyka Polskiego im. Jana Pawła II w São Paulo)
Início da Copa Mundial de Futebol 2014 no Brasil (Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 w Brazylii)
Redigiram: Lea T. Żułkiewicz e Rosane A.P. Mainieri

Polska i My - Biuletyn Szkoły Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w Sao Paulo
Corpo editorial: Lea T Żułkiewicz, Rosane AP Mainieri, Barbara Rzyski, Júlio Brandeburski
Proibida reprodução de qualquer tipo, sem autorização prévia do Corpo Editorial

Distribuição gratuita - tiragem 50 nos

Os alunos da Escola de Língua Polonesa S. JP II em São Paulo contribuíram para a impressão deste Boletim
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K O M U N I K AT
W związku z Kanonizacją Jana Pawła II, planujemy w dniach:
27 kwietnia i 31 maja br. zorganizowanie „Dni Patrona Szkoły”

PROGRAM OBCHODÓW
27 kwietnia br. (niedziela) godz.11.00
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II, w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, w Kościele Na.Sa.
Auxiliadora w Sao Paulo.
31 maja br. (sobota) – w Colégio Notre Dame
9,00 - Sesja naukowa „Jan Paweł II - Droga do świętości”
Referat – „Karol Wojtyła – dzieciństwo i młodość”
Referują: Lucelia FC Chaves, Guilherme Neves, Cesar Voloszyn Guimarães, Cesar Gosławski Travassos,
Ronaldo Ruella
Referat – „Karol Wojtyła – Ksiądz, Biskup, Kardynał”
Referują: Lilian S Castro, Tais L de Almeida, Regina C Bielecki, Thalita R Miranda, Hemilio Xafranski
Referat: „Ziemska droga Jana Pawła II”
Referują: Lea Żułkiewicz, Sueli Krysiak, Adriano Oliveira, Alexandre Toortoro, Pedro L Tenório,
Jean Pierre Morais, Fernando G da Silva
10,30 - Pokaz filmu pt. “João Paulo II – o Construtor de pontes”
11,30 - Krótka część artystyczna m.in. wspólne śpiewanie („Barka”) przy Wystawie Fotografii z Życia św. JP II
Ponadto w ramach programu obchodów - wydanie specjalne Biuletynu Szkolnego, poświęcone św. Janowi
Pawłowi II.
Organizatorami „Dni Patrona Szkoły” są: prof. Barbara Rzyski i uczniowie sobotniej Szkoły Języka Polskiego
im. św. Jana Pawła II w Sao Paulo.
ZAPRASZAMY!

COMUNICADO
Com relação à canonização de João Paulo II, estão planejados em
27 de abril e 31 de maio de 2014 os “Dias do Patrono da Escola”

PROGRAMA
27 de abril de 2014 (domingo) às 11h00
Deposição de flores sob o monumento de João Paulo II na Capela de Na. Sa. de Częstochowa,
na igreja Na. Sa. Auxiliadora em São Paulo.
31 de maio de 2014 (sábado) – no Colégio Notre Dame
9h00 - Secção educacional „João Paulo II – Caminho para a santidade”
Seminário – “Karol Wojtyła – infância e juventude”
Apresentam: Lucelia FC Chaves, Guilherme Neves, Cesar Voloszyn Guimarães, Cesar Gosławski Travassos
Ronaldo Ruella
Seminário – “Karol Wojtyła – Padre, Bispo, Cardeal”
Apresentam: Lilian S Castro, Tais L de Almeida, Regina C Bielecki, Thalita R Miranda, Hemilio Xafranski
Seminário: “Caminho terreno de João Paulo II”
Apresentam: Lea Żułkiewicz, Sueli Krysiak, Adriano Oliveira, Alexandre Toortoro, Pedro L Tenório,
Jean Pierre Morais, Fernando G da Silva
10h30 - Exibição do filme “João Paulo II – o Construtor de pontes”
11h30 - Curta parte artística, entre outros canto conjunto da canção „Barca” e exposição de fotografias da vida do S.
João Paulo II, livros sobre o santo, versos de autoria de JP II (Tríptico). Além disso, faz parte do programa o
lançamento do novo Boletim Escolar “Polska i My”, Edição Especial dedicada a S. João Paulo II.
Os organizadores dos “Dias do patrono da Escola” são: profa. Barbara Rzyski e todos os alunos da Escola de
Língua Polonesa S. João Paulo II em São Paulo.
CONVIDAMOS!
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