Dzisiaj Jan Paweł II skończyłby 90 lat!
wtorek, 18 maja 2010 09:01

90 lat temu…
Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym
darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. Karol Wojtyła. Od 16
października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II.
kard. Stanisław Dziwisz
Dokładnie dziś mija 90. rocznica urodzin Karola Wojtyły.
O tym, jak Jan Paweł II obchodził dzień urodzin w Watykanie opowiedział Arturo Mari - osobisty
fotograf Jana Pawła II.

(rozmawiał red. Michał Henkel)

red. Michał Henkel: W jaki sposób papież obchodził dzień swoich urodzin?

Arturo Mari: Przede wszystkim z wielką prostotą. Nie było nadzwyczajnych gości. To zawsze
były zebrania, nawet w dzień urodzin. Obiad mijał jak zebranie, ponieważ Ojciec Święty nigdy
nie tracił nawet sekundy w swoim życiu dla siebie samego, dla swojego spokoju. To było
dowodem na ogromną skromność Papieża. Takiej pokory nigdy nie widziałem.

Tylko raz miała miejsce duża uroczystość. Pewnej niedzieli, 18 maja, Papież zaplanował i
potwierdził już wcześniej wizytę duszpasterską w parafii Chrystusa Króla. Spotkał się wtedy z
niezwykle ciepłym przyjęciem. Otoczył go krąg ludzkiego ciepła i życzliwości. Tłum skandował:
Sto lat! Sto lat! Sto lat”
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Innym razem Ojciec Święty spojrzał na wiernych śpiewających „Sto lat!” – z uśmiechem
powiedział: Dziękuję wam, że każdego roku przypominacie mi, że jestem coraz młodszy (coraz
bliżej nieba)

W przeddzień 90. rocznicy urodzin Karola Wojtyły w auli Collegium Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja „Dziedzictwo Jana Pawła II nas
zobowiązuje”
.

Wzięły w niej udział osoby, które doświadczyły bezpośredniego kontaktu z Ojcem Świętym lub
przez lata towarzyszyły papieżowi w jego posłudze.

Arturo Mari - osobisty fotograf papieża Jana Pawła II mówił o nieznanych, niepublikowanych
faktach z życia Jana Pawła II, jakie miały miejsce w Watykanie i podczas międzynarodowych
podróży.

Dr Joaquin Navvaro – Valls - hiszpański dziennikarz, lekarz, w latach 1984-2006 dyrektor
biura prasowego oraz rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej wspominał liczne spotkania z
Janem Pawłem II oraz relacje Jana Pawła II ze światem mediów.

Dr Gian Franco Svidercoschi - dziennikarz, watykanista, włoski pisarz o polskich korzeniach
mówił o potrójnym dziedzictwie, jakie pozostawił Jan Paweł II. O jego świadectwie życia i
wiary, o nowym wizerunku papieża i nowym wizerunku Kościoła.
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Podczas konferencji wystąpili również: Maja Komorowska - polska aktorka teatralna i
filmowa, która wspominała spotkanie z Janem Pawłem II podczas I pielgrzymki Ojca Świętego
do Ojczyzny, a także podzieliła się swą refleksją, która pojawiła się po przeczytaniu Listu Jana
Pawła II do artystów oraz
prof.
F. Ziejka p
rofesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny badacz życia literackiego i kulturalnego,
znakomity promotor kultury i języka polskiego za granicą, który mówił o doświadczeniu spotkań
z Janem Pawłem II jako Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także o relacjach Jana Pawła II
ze światem nauki.

Zdjęcia z konferencji: Artur Poznański
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90 lat temu…

Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym
darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. Karol Wojtyła. Od 16
października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II. Każdy z nas został
obdarowany i ubogacony osobowością i pasterską posługą Jana Pawła II. Należymy do
pokolenia z którym pielgrzymował Sługa Boży. Promieniowanie jego osobowości,
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promieniowanie jego ojcostwa i świętości nie skończyło się 2 kwietnia 2005 roku. To
promieniowanie stało się jeszcze bardziej intensywne po jego odejściu do wieczności. Chcemy
utrwalić pamięć o Janie Pawle II Wielkim. Chcemy przekazać następnym pokoleniom dar, który
sami otrzymaliśmy.

Kard. Stanisław Dziwisz
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. na rozpoczęcie prac budowlanych Centrum
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

11 października 2008

Dokładnie dziś mija 90. rocznica urodzin Karola Wojtyły.
O tym, jak Jan Paweł II obchodził dzień urodzin w Watykanie opowiedział Arturo Mari - osobisty
fotograf Jana Pawła II.
(rozmawiał red. Michał Henkel)

red. Michał Henkel: W jaki sposób papież obchodził dzień swoich urodzin?
Arturo Mari: Przede wszystkim z wielką prostotą. Nie było nadzwyczajnych gości. To zawsze
były zebrania, nawet w dzień urodzin. Obiad mijał jak zebranie, ponieważ Ojciec Święty nigdy
nie tracił nawet sekundy w swoim życiu dla siebie samego, dla swojego spokoju. To było
dowodem na ogromną skromność Papieża. Takiej pokory nigdy nie widziałem.

Tylko raz miała miejsce duża uroczystość. Pewnej niedzieli, 18 maja, Papież zaplanował i
potwierdził już wcześniej wizytę duszpasterską w parafii Chrystusa Króla. Spotkał się wtedy z
niezwykle ciepłym przyjęciem. Otoczył go krąg ludzkiego ciepła i życzliwości. Tłum skandował:
Sto lat! Sto lat! Sto lat”

„Innym razem Ojciec Święty spojrzał na wiernych śpiewających „Sto lat!” – z uśmiechem
powiedział: Dziękuję wam, że każdego roku przypominacie mi, że jestem coraz młodszy” (coraz
bliżej nieba)
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