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Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w krakowskim kościele św. św. Piotra i Pawła
sprawowana była Eucharystia w intencji beatyfikacji i kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II,
której przewodniczył ks. infułat Janusz Bielański. Po Mszy Św. odbył się koncert organowy w
wykonaniu pana Krzysztofa Siewkowskiego. Pan Piotr Piecha zaprezentował fragmenty
poematu Karola Wojtyły pt.: "Myśl jest przestrzenią dziwną".
W słowie skierowanym do wiernych ks. infułat podkreślił wielką radość z możliwości osobistego
kontaktu z Karolem Wojtyłą. Wspomniał czas Seminarium Niższego: ?Ten wielki zaszczyt
spotkał mnie i moich braci w kapłaństwie, że byliśmy święceni przez kard. Karola Wojtyłę. (...)
To był wielki dla nas dar, zaszczyt i szczęście, że mogliśmy spotykać się z kardynałem Wojtyłą,
późniejszym papieżem.?
Przewodniczący liturgii zwrócił uwagę na Katedrę Wawelską, gdzie tuż przy wejściu znajduje
się sarkofag, w którym spoczywa król Polski - Władysław Jagiełło.
?Już papież Bonifacy IX w roku 1399, a więc w roku, kiedy umarła jego żona - św. Jadwiga,
Pani Wawelska, powiedział do króla Władysława, przygnębionego śmiercią małżonki: ?Jesteś
ATLETA ET PUGIL FIDEI? (mocarz i pięściarz wiary).
Te słowa Bonifacego IX można również przypisać naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II ?
Atleta et pugil fidei.?
W naszej pamięci papież Jan Paweł II utrwalił się jako człowiek modlitwy.
?Pamiętam taki szczegół, gdy Karol Wojtyła był biskupem pomocniczym ks. arcybiskupa
Eugeniusza Baziaka. Prowadził wykłady z etyki katolickiej. Mając trzy wykłady pod rząd
przychodzi zazwyczaj z 15-minutowym opóźnieniem, wykłady prowadził bez przerw. Ks. prof.
Karol Wojtyła łączył je, a czas który zyskiwał poprzez brak przerw spędzał w kaplicy
seminaryjnej na modlitwie.
Pamiętam doskonale pewne wydarzenie, kiedy to ks. prof. Wojciechowski, wykładowca
psychologii poprosił mnie bym zawołał ks. biskupa Wojtyłę. Podszedłem wtedy do ławki, w
której sie modlił biskup Wojtyła, uklęknąłem obok i klęczę? Płynie pierwsza minuta? dziesiąta?
piętnasta? Po jakimś czasie pyta się mnie ks. biskup Karol Wojtyła: ?Czego chcesz??,
odpowiadam ? ks. prof. prosi ks. biskupa o rozmowę. ? ?Powiedz księdzu profesorowi, że ja
teraz rozmawiam z Panem Bogiem...- odpowiedział.?
Atleta et pugil fidei, powiedział papież Bonifacy IX o królu Władysławie Jagiełło.
?Papież zanim udzielał jakichkolwiek świeceń, modlił się, długo się modlił?"
Największy zaszczyt jaki mnie spotkał podczas wieloletniej praktyki na Wawelu, to był ten,
kiedy klęczałem przy Papieżu z lampką. Wtedy to Ojciec Święty uklęknął i powiedział: ?Będę
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się modlił?. Chwilę potem zaczął ruszać brewiarzem szukając odpowiedniego światła. Wziąłem
lampkę, uklęknąłem obok i oświetlałem Papieżowi tekst. To były dla mnie prawdziwe rekolekcje,
jak kapłan powinien się modlić.
Pobożny kapłan Nieszpory odmawia w 6 min. Ojciec św. odmawiał brewiarz kontemplując
Boga, przez 24 min. wgłębiając się w teksty Psalmów, będących kopalnią świętości, mądrości
bożej. Było to wzruszające świadectwo, że on, wybitny teolog i biblista, miał w tych Psalmach
pokarm dla swojego serca i duszy.
Atleta et pugil fidei, powiedział papież Bonifacy IX o królu Władysławie Jagiełło.?

Ks. infułat Janusz Bielański przywołał wydarzenie z 1983 roku, kiedy to Jan Paweł II podszedł
do sarkofagu Władysława Jagiełło i powiedział do stojących wokół osób:
?Módlcie się w tym miejscu za Polskę, za Europę.?
Warto iść śladami Ojca Świętego. Na kolanach Boga w Trójcy Świetej Jedynego prosić, byśmy
byli dobrymi, szlacetnymi uczniami Ojca Świętego, by Pan Bóg i Papież, patrzący na nas z
nieba, mógł o nas powiedzieć atleta et pubil fidei ? atleta i mocarz wiary."
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