ZNAMY DATĘ KANONIZACJI JANA PAWŁA II
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII odbędzie się 27 kwietnia przyszłego roku ogłosił papież Franciszek podczas konsystorza w poniedziałek w Watykanie. W
konsystorzu biorą udział kardynałowie z Rzymu i ci przybyli z innych krajów.

HENRYK PRZONDZIONO/GN Dzień beatyfikacji Jana Pawła II, 01.05.2011.

W konsystorzu uczestniczą również dwaj polscy purpuraci pracujący w Watykanie; to prefekt
Kongregacji Wychowania Katolickiego kardynał Zenon Grocholewski i przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Świeckich kardynał Stanisław Ryłko. Podczas konferencji prasowej w
samolocie w drodze powrotnej z Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro do Rzymu
Franciszek uznał za najbardziej prawdopodobną datę kanonizacji Niedzielę Miłosierdzia
Bożego 27 kwietnia 2014 r. Rozmawiając z dziennikarzami papież zaznaczył, że Jan XXIII
jest postacią przypominającą trochę wiejskiego proboszcza, kochającego każdego ze swych
wiernych. Zachowywał się tak również jako biskup i papież. Jako papieski delegat w Turcji
wydał szereg fałszywych metryk chrztu Żydom, pragnąc ich ocalić.
Ojciec Święty przypomniał także, że dwadzieścia dni przed śmiercią Jan XXIII przyjął abp.
Agostino Casaroli, który zdawał sprawę ze swoich wizyt w krajach bloku wschodniego. Przed
wyjściem zapytał go, czy nadal odwiedza nieletnich więźniów. Casaroli odpowiedział
wówczas, że nigdy ich nie opuści. Papież Franciszek przypomniał także, iż Jan XXIII był
wielkim papieżem, który zwołał II Sobór Watykański. Natomiast mówiąc o Janie Pawle II
papież Franciszek wskazał, że był to wielki misjonarz Kościoła, który niósł ogień Ewangelii
podobnie jak św. Paweł. Ich wspólna kanonizacja będzie przesłaniem dla Kościoła – to ludzie
wybitni, dzielni. odbędzie się w 2014 r.
5 lipca br. za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret
uznający cud przypisywany wstawiennictwu bł. Jana Pawła II. Zdarzył się on 1 maja 2011 r.
w dniu beatyfikacji papieża Polaka na Kostaryce. Młoda kobieta, która cierpiała na tętniaka
mózgu, modliła się o wstawiennictwo Jana Pawła II i włączyła się za pośrednictwem telewizji
w modlitwę całego Kościoła za niego. Pod koniec ceremonii beatyfikacji zasnęła i gdy się
obudziła następnego dnia poczuła, że zanikły symptomy choroby. Wewnętrzny głos
powiedział jej: "Wstań, nie lękaj się, weź swe życie na nowo".

W przypadku Jana XXIII papież uczynił wyjątek i wyraził zgodę na kanonizację bez
wymaganego cudu uzdrowienia za jego wstawiennictwem. Uznał cud wybrany do
beatyfikacji w 2000 roku.
Jan Paweł II został beatyfikowany 1 Maja 2011 r. przez Benedykta XVI. Natomiast Jana
XXIII papież Polak beatyfikował wraz z Piusem IX 3 września 2000 r.
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