Jestem dumna, że moim Rodakiem jest Ojciec Święty Jan Paweł
II. Był on pierwszym w historii Papieżem Polakiem, drugim najdłużej
urzędującym Papieżem we współczesnej historii oraz od 455 lat
papieżem spoza Włoch.
Jan Paweł II podczas I pielgrzymki do Polski, w czerwcu 1979 r.
na Placu Zwycięstwa w Warszawie wypowiedział słowa:
"Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!"
Dawał Narodowi Polskiemu nadzieję, odwagę i wiarę w walce
z systemem komunistycznym. Papież - Pielgrzym niósł słowo na
wszystkie kontynenty. Odwiedził 135 państw, w tym 8 razy Polskę.
Podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1991r. napomniał Polaków, by
dobrze

korzystali

z

wolnej

Polski.

W

czasie

pielgrzymek

zagranicznych często odwiedzał kraje dotknięte woj ną. Wiele jego
podróży miało charakter ekumeniczny. Podczas audiencji spotkał się
z głowami

państw,

jak

również

z

osobami

ubogimi,

starszymi

i chorymi. Do historii przeszło spotkanie Papieża z wiernymi z 13
maja 1981r., podczas którego Ojciec Święty został postrzelony przez
Ali Agce.
Jan Paweł II dał się również poznać jako obrońca praw rodziny
i

nienarodzonych

dzieci

-

stanowczo

sprzeciwiał

się

aborcji.

Troszczył się o osoby ubogie, starsze i chore, gdyż od czasu zamachu
na Jego życie zmagał się m.in. z chorobą Parkinsona, nowotworem
jelita grubego oraz przeszedł operację biodra. W 11 rocznicę
zamachu, Papież ustanowił ”Światowy Dzień chorego". Dla chorych był
symbolem godnego cierpienia.

Był przyjacielem Dzieci i Młodzieży - Ojciec Święty miał bardzo
dobry kontakt z młodzieżą przez całe swoje życie. Będąc jeszcze
w Krakowie wyjeżdżał z Nimi w góry i na wyprawy kajakowe . "Okno
Papieskie - Franciszkańska 3" - to tu podczas pielgrzymek do Polski
spotykał się z młodzieżą na modlitwie, śpiewie, były to też bardzo
luźne rozmowy podczas, których papież często żartował. Jan Paweł II
był

inicjatorem

"Światowych

Dni

Młodzieży",

które

po

dzień

dzisiejszy odbywają się w różnych krajach Europy i Świata. Podczas
prawie 27 - letniego pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił nowy Kodeks
Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Napisał
14 Encyklik, 42 Listy Apostolskie oraz 12 Konstytucji Apostolskich.
Ogłosił ponad 1300 Błogosławionymi i ponad 400 Świętymi. Zmarł
2 kwietnia 2005roku, a już 28 maja 2005 roku ruszył proces
beatyfikacyjny Jana Pawła II . Benedykt XVI udzielił dyspensy
od 5 letniego oczekiwania na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.
Ostatecznie beatyfikacja odbyła się 1 maja 2011, a kanonizacja
27 kwietnia 2014r.
Ojciec Święty Jan Paweł II daje nam przykład, żeby każdego
człowieka traktować równo oraz aby mieć szacunek do osób ubogich,
chorych i starszych. Nawoływał ludzi - szczególnie głowy państw
- do zachowania pokoju na świecie. Pomimo natłoku spraw i zadań
do wykonania zawsze był uśmiechnięty i tym uśmiechem dzielił się
z każdym, kogo spotkał na swojej drodze. Nigdy nie zapominał
o swojej ojczyźnie - Polsce i ukochanych Wadowicach.
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