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„Co wiesz o papieżu mamo?”
Postanowiłem przeprowadzić z Tobą wywiad o papieżu Polaku Janie Pawle II, który zrobił tyle
dobra dla naszej ojczyzny.
Łukasz: Jak przyjęłaś wiadomość, że papieżem został Polak?
Mama:, Kiedy kardynał Karol Wojtyła został papieżem miałam wtedy 6 lat, więc chyba nie do
końca rozumiałam, co to znaczy dla Kościoła i Świata. Pamiętam tylko, że rodzice i sąsiedzi
rozmawiali o tym wydarzeniu.
Ł: Uważasz, że tak młody wiek jest odpowiedni, aby zostać papieżem?
M: Fakt, że 58 lat to młody jak na papieża. Jednak uważam, że Karol Wojtyła dojrzał do tej wielkiej
godności. Świadczy o tym cały pontyfikat.
Ł: Jakie były twoje odczucia, kiedy zobaczyłaś go po raz pierwszy?
M: Od razu, kiedy Go zobaczyłam wiedziałam, że będzie dobrym papieżem, który zjednoczy sobie
wiele serc.
Ł: 13 maja 1981 Jan Papież II został postrzelony przez Ali Agce jak przyjęłaś tą wiadomość?
M: Na pewno byłam wstrząśnięta, ponieważ do dzisiaj uważam, iż nie zrozumiałe jest jak można
pozbawić życia bezbronnego człowieka.
Ł: Karol Wojtyła był miłośnikiem sportu i kochał góry. Co o tym sądzisz?
M: Sport wymaga od człowieka wielkiej wytrwałości i dyscypliny, co wpływa na hart ducha i na
osobowość. Tak samo góry są nieodgadnione, niebezpieczne i piękne, niektórzy sadzą, że góry są
bliżej nieba, więc pewnie i nasz
Papież też tak uważał.
Ł: Jak wiadomo Polak miał na sobie wiele obowiązków, jak myślisz jak znajdywał czas na te
górskie wyprawy?
M: Musiał być osoba bardzo zorganizowaną. Z tego, co czytałam wiem, że papież wstawał bardzo
wcześnie rano i miał bardzo napięty grafik dnia. Pracował do późnych godzin nocnych, kładł się
przed godziną 24. Więc jak nie trudno
obliczyć pracował około 18 godzin dziennie.
Ł: Papież odbył 104 podróże odwiedzając wszystkie zamieszkałe kontynenty. Czy uważasz, że na tą
wytrzymałość wpłynęło duchowe zaangażowanie?
M: Papież Polak jak już powiedziałeś odbył 104 pielgrzymki. Był w miejscach gdzie nigdy nie
stanęła stopa innego papieża. Jednym z celów jego pontyfikatu był ekumenizm, więc dlatego
odwiedzał wszystkich. I tych, którzy znają
Chrystusa i tych, którzy o nim nigdy nie słyszeli. Zaangażowanie duchowe na pewno tak. Jednak
pielgrzymki to są długie godziny spędzone w samolocie, długie godziny na mszach świętych,
spotkania i audiencje z różnymi ludźmi.
Ł: Odbył on wiele pielgrzymek także i do Polski. Byłaś na takiej pielgrzymce?
M: Byłam na takiej pielgrzymce w Krośnie.
Ł: Jan Paweł II bardzo lubił dzieci i młodzież. Jak oceniasz jego prace z nimi?
M: Jan Paweł II nazywany był papieżem młodych. Wydał wiele dzieł skierowanych do młodzieży.
Wiedział, bowiem, że młodość jest szczególnym okresem w życiu człowieka, kiedy dokonujemy
ważnych wyborów życiowych. Jaka
będzie młodzież takie będą przeszłe pokolenia. Zapoczątkował „Światowy Dzień Młodych”.

Uważam, że jego praca z młodzieżą była bardzo owocna.
Ł: Papież chorował na groźną chorobę Parkinsona. Dlaczego tak dobry człowiek ciężko
zachorował?
M: Choroba, cierpienie i śmierć jest częścią składową życia, każdego z nas. Nikt nie chce być
chory. Dlatego pewnie nie jednego z nas zdziwiło, dlaczego tak dobry i święty człowiek jak Jan
Paweł II musiał w życiu tak dużo cierpieć.
Ł: Przez ostatnie dwa tygodnie życia Karol Wojtyła leżał w szpitalu i nie udzielał się publicznie.
Czy wiedziałaś, że za niedługo może umrzeć?
M: Pewnie wszyscy wiedzieliśmy, iż zbliża się nieuchronnie jego śmierć.
Ł: 2 kwietnia 2005r. 21: 37 po Polsce rozeszła się smutna wiadomość papież Jan Paweł II zmarł.
Jak się wtedy czułaś?
M: Na pewno czułam, że odszedł ktoś wielki, ktoś, kto wywierał duży pływ na życie wielu ludzi.
Ktoś bardzo ważny dla tych wierzących i niewierzących.
Ł: 1 maja 2011r odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła II. Uważasz, że zasłużył na tytuł świętego?
M: Już w dzień pogrzebu na Plac Św. Piotra przybyły tłumy ludzi z transparentami „Santo Subito”
(Święty od zaraz) . Za życia było wiele cudów i uzdrowień poprzez jego wstawienniczą modlitwę.
Ł: Czy jego nauki wpłynęły na twoje życie?
M: Myślę, że na życie każdego w sposób mniejszy lub większy jego nauka miała wpływ.
Ł: Na zakończenie prosiłbym Cię o podsumowanie, jakim ukochany przez wszystkich Polak był
człowiekiem?
M: Uważam, iż papież Polak był człowiekiem niezwykłym, wiele w życiu wycierpiał, stracił
swoich bliskich, mimo tego nigdy nie zwątpił w Bożą opiekę. Wybaczył człowiekowi, który
przeprowadził zamach na jego życie. Miał w sobie
wiele pokory, wytrwale znosił swoją chorobę. Myślę, iż nauka, która głosił w pełni pokrywała się z
jego życiem i postępowaniem. Uważam, że był jednym z największych autorytetów dla ludzi.
Ł: Dziękuję za wywiad.
M: Do widzenia.

