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Poniedziałek, 16 października 1978 r. zapisał się w dziejach, jako jedna z najważniejszych i
chyba najbardziej radosnych dat w historii Polski. Tego dnia z komina na dachu Kaplicy
Sykstyńskiej zgromadzeni na Placu św. Piotra wierni ujrzeli biały dym, oznajmiający
symbolicznie, że wybór nowego papieża właśnie się dokonał. Został nim Karol Wojtyła kardynał z Polski.

W 32. rocznicę wyboru Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową w całej Polsce sprawowane były
Msze św. i organizowano czuwania, podczas których modlono się w intencji rychłej beatyfikacji
i kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

Tegoroczne obchody rocznicowe w Krakowie upamiętniła uroczysta Msza św. odprawiona w
kościele św. św. Piotra i Pawła.
W homilii ks. bp Józef Guzdek podkreślił, że Jan Paweł II przez 27 lat głosił do każdego z nas
Słowo Boże. Ojciec Święty bronił ludzkiego prawa do życia i wolności, podkreślał wagę
zaangażowania w sprawy rodziny i wychowania. "Pokazał, że Kościół ma wiele do powiedzenia
i warto z jego mądrości korzystać i to Janowi Pawłowi II zawdzięczamy" - powiedział ks. bp J.
Guzdek.

Po Eucharystii, odbyło się czuwanie modlitewne pod Oknem Papieskim. Jak co roku wierni
palili znicze, składali wiązanki kwiatów i wspominali słynne spotkania z Janem Pawłem II.
Młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego śpiewała ulubione pieśni Jana Pawła II m.in.
„Barkę” oraz „Abba Ojcze”.

Tego wieczoru został przygotowany pokaz filmu o Karolu Wojtyle w czasie, gdy pracował jako
robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku i w Zakładach Chemicznych „Solvay”. Zgromadzeni
wysłuchali także słów Jana Pawła II, które kierował do wiernych na całym świecie. Czuwanie
modlitewne zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

Kard. Stanisław Dziwisz, łącząc się z wiernymi za pomocą telebimu, nawiązał do pamiętnego
dnia watykańskiego konklawe, który wywołał radość i wzbudził wiele nadziei. Sam Jan Paweł II
radował się, gdy został papieżem. „On się radował dla Polski, bo w tym wyborze widział znak,
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że ten naród żyje i ma aspiracje”- powiedział ks. kard. Dziwisz.

Metropolita Krakowski podziękował wszystkim, którzy przybyli na Franciszkańską 3. „On jest
tutaj z Wami” –zapewnił. „Może pyta co zrobiliśmy z Jego nauką? Dlatego warto zrobić sobie
rachunek sumienia”. Kard. Dziwisz wyraził także swoją radość, z faktu przebywania „przy Nim”
w Watykanie oraz wdzięczność nas wszystkich, całego narodu za apostolskie posługiwanie
Jana Pawła II.
(ah)

2/2

