Msza św. o beatyfikację Jana Pawła II
niedziela, 07 czerwca 2009 22:05

W niedzielę 7 czerwca 2009 r. o godz. 18.00 w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie przy
ul. Grodzkiej 52 a odbyła się kolejna Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji Sługi
Bożego Jana Pawła II. Czerwcowa Msza św. wpisała się w obchody 30. rocznicy pierwszej
pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Mszę św. pod przewodnictwem ks. infułata Adama Kubisia koncelebrowali o. Tadeusz
Stokowski, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, o.
Krzysztof Paszkiewicz OFM, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów, ks.
Robert Berdychowski CM, dyrektor kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Księży
Misjonarzy oraz ks. Andrzej Klima CM, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego
Księży Misjonarzy.

Homilia wygłoszona przez ks. Infułata Adama Kubisia poświęcona był pierwszej pielgrzymce
Sługi Bożego Jana Pawła II do Polski, której 30 rocznicę właśnie obchodziliśmy. Przypominając
homilię papieża, wygłoszoną na Placu Zwycięstwa, a zwłaszcza najbardziej znane jej
zakończenie - wołanie o Ducha Świętego, by odnowił oblicze tej ziemi, ks. Kubiś stwierdził, że
te słowa rozpoczęły proces, który zakończył się odzyskaniem pełnej niepodległości: poprzez
okrągły stół, kontraktowe wybory, a zwłaszcza poprzez wycofanie z Polski wojsk rosyjskich.

?90% tej homilii było poświęcone antropologii i historii - mówił ks. Kubiś. - Ojciec Święty
stwierdził, że człowiek nie może siebie w pełni zrozumieć bez Chrystusa. Podobnie naród polski
nie może do końca, w pełni odczytać całej swojej historii - wielkiej, ale i tragicznej - bez
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Chrystusa. Kluczem do jej zrozumienia jest Chrystus i trzeba o tym pamiętać - tłumaczył.

Ks. Kubiś przypomniał też, jak ważne jest dziękczynienie Bogu za czas 27-letniej posługi Ojca
Świętego. ?Ta sprawa powinna często wracać w naszych modlitwach? - mówił.

Po Mszy św. wierni zgromadzeni w kościele wysłuchali koncertu w wykonaniu Chóru
Akademickiego Politechniki Krakowskiej ?Cantata? pod batutą p. Marty Stós oraz fragmentów
przemówień Sługi Bożego Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do Polski w wykonaniu
Krzysztofa Gadacza.
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