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W planach Bożych Jan Paweł II uruchomił ?łańcuchową reakcję miłości? ? mówił kard.
Stanisław Dziwisz podczas Mszy św.
w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie z racji 88. urodzin Jana Pawła II. Metropolita
krakowski zaapelował, by każdy włączył się
?w łańcuch przekazujący energię miłości w inne serca? i podkreślił, że jest to zadanie ważne
dla nas dziś i dla następnych pokoleń.

Kard. Dziwisz wspomniał w homilii rodzinny dom Karola Wojtyły i jego rodziców. Podkreślał, że
nie da się człowieka ?wyjąć? ze środowiska rodzinnego, które jest dla każdego skarbem. ?
Trzeba, byśmy o tym pamiętali i byśmy dobro rodziny mieli na uwadze jako dobro święte ?
mówił kardynał. - Rodzina silna Bogiem to gwarancja wychowania w duchu Ewangelii nowego
pokolenia ? zaznaczył. Jego zdaniem, świadomość tej prawdy pozwala lepiej zrozumieć
Kościół, który ?też jest rodziną i żyje według rodzinnego prawa?. Kardynał podkreślił, że życie
Boże pielęgnowane w rodzinie Karola Wojtyły zostało ?na wiele lat wtopione w życie Krakowa i
w życie Kościoła krakowskiego?, a potem ? przez dwadzieścia siedem lat ? Karol Wojtyła stał
się ?mężem opatrznościowym? dla całego Kościoła i dla wielu narodów świata. - Dziś
dziękujemy Bogu za jego ojcowskie serce. Dziękujemy,że objawienie Bożej miłości przez Jana
Pawła II było tak czytelne, tak jednoznaczne, tak mocne, iż zwrócił na nie uwagę prawie cały
świat ? mówił metropolita krakowski i dodał, że to serce, jak magnes, ?przyciągało i przyciąga
miłością?. Kardynał podkreślał, że Jan Paweł II był także ?stróżem mądrości Bożej?.
Wspomniał, że polski Papież ?dowartościował? Boże miłosierdzie, czego świadectwem są
krakowskie Łagiewniki. - Sługa Boży, zatroskany o czerpanie ze źródła miłosierdzia Bożego,
jest w nich nieustannie obecny! ? mówił. Zaznaczył, że łagiewnickie sanktuarium jest dziełem
Jana Pawła II i św. Faustyny. - Cała potęga ducha, która promieniuje stamtąd na świat, została
wyzwolona za pośrednictwem tych dwu serc. Serca świętej i serca Sługi Bożego Jana Pawła II
? dodał. Kard. Dziwisz podkreślił, że Jan Paweł II był także głosicielem orędzia radości i pokoju.
- To za jego pośrednictwem nastąpiła w Kościele katolickim wyraźna odnowa życia religijnego.
Dowodem tego jest entuzjazm religijny, z jakim podejmowano następcę Jana Pawła II w
Stanach Zjednoczonych. To owoce pracy tamtych lat ? zauważył hierarcha. Zastrzegł, że nie
kwestionuje kryzysu religii chrześcijańskiej, którego ?znaki są również widoczne i w Polsce?,
ale podkreślił, że jest to kryzys przezwyciężany. - Nie mamy gwarancji, że na drodze
ewangelicznej nie będzie kryzysów, ale mamy gwarancję, że one zostaną pokonane! Dowody
odradzającego się zainteresowania religią, zwłaszcza katolicką, są kolejnym znakiem potęgi
Chrystusowego Kościoła ? zaznaczył kardynał. Jego zdaniem, w planach Bożych Jan Paweł II
uruchomił ?łańcuchową reakcję miłości?, której potęga jest o wiele większa niż moc reaktorów
atomowych, bo ?energia miłości jest Boska?. - Trzeba, aby i nasze serca włączyły się w ten
łańcuch przekazujący energię miłości w inne serca. To jest część naszego apostolstwa. To jest
ważne zadanie, ważne dla nas dziś i ważne dla następnych pokoleń ? podkreślił metropolita
krakowski.
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Po uroczystej Mszy św. odbył się koncert Orkiestry i Chóru Ostinato z Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

Krakowianie przez cały dzień świętowali 88. urodziny Jana Pawła II. Z tej okazji można było np.
odwiedzić Pałac Arcybiskupów Krakowskich i zobaczyć prywatną kaplicę czy salę z Oknem
Papieskim. Na placu przed krakowską kurią odbywały się gry i zabawy dla dzieci, które m. in.
malowały pocztówki dla Ojca Świętego. Po południu odbył się koncert zespołu Arka Noego.
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