„Wezwali go z dalekiego kraju” Dziś 39. rocznica wyboru Karola Wojtyły
na papieża.
39 lat temu, 16 października 1978 roku, o godzinie 18.18 znad Kaplicy Sykstyńskiej na placu świętego
Piotra w Rzymie uniósł się biały dym. Był to znak, że kardynałowie zgromadzeni na konklawe
wybrali następcę świętego Piotra. Okazał się nim kardynał Karol Wojtyła z Polski.
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Nowy papież, 264. w historii Kościoła, przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym od ponad 450. lat
papieżem nie pochodzącym z Włoch, a także najmłodszym od półtora wieku. Miał 58 lat. Został
wybrany w ósmym głosowaniu, większością 99. spośród 111. uczestników konklawe.
Tego dnia gęstniejące z minuty na minutę tłumy wiernych na placu świętego Piotra oczekiwały na
wiadomość, kto został papieżem. O godzinie 18.44 na balkonie bazyliki pojawił się kardynał Pericle
Felici, który wypowiedział historyczne słowa: „Habemus Papam – Eminentissimum ac
Reverendissimum Dominum. Dominum Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyla qui
sibi nomen imposuit Ioannis Pauli Secundi (Zwiastuję wam radość wielką, mamy papieża w osobie
najdostojniejszego i najczcigodniejszego Pana Karola, kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego,
Wojtyły, który przybrał sobie imię: Jan Paweł II)
Na Placu św. Piotra stał wtedy kard. Stanisław Dziwisz, były metropolita krakowski. Wówczas był
kapelanem i sekretarzem Karola Wojtyły.
– Spodziewaliśmy się, że papieżem może zostać właśnie kardynał Wojtyła – powiedział kard.
Stanisław Dziwisz. – Gazety wymieniały Karola Wojtyłę jako jednego z liczących się kandydatów.
Gdy padło „Carolum”, to już wiedziałem – dodał kard. Dziwisz.
„Nie lękajcie się”
Nowy papież, pochodzący zza „żelaznej kurtyny”, wzbudził ogromne zainteresowanie mediów i
polityków na całym świecie oraz życzliwość zwykłych ludzi. Już w pierwszym przemówieniu, zaraz

po wyborze, zwrócił się do wiernych nie po łacinie, jak to było dotychczas zwyczajem papieskim, lecz
po włosku, mówiąc prostym i zrozumiałym językiem.
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Jan Paweł II nawiązał do tego, że kardynałowie wybrali następcę Piotra, który nie pochodzi z Włoch.
– Wezwali go z dalekiego kraju...Nie wiem, czy będę umiał wysłowić się w waszym... w naszym
języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie – zwrócił się do wiernych.
Przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II stały się słowa wygłoszone w homilii podczas mszy
inauguracyjnej, odprawionej 22 października 1978 roku.
– Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy
otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokim dziedzin kultury,
cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! – mówił podczas nie tylko najsłynniejsza, ale i bez wątpienia
najważniejszej homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II.
Jan Paweł II wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła i całego świata, między innymi przyczynił
się do upadku komunizmu. Angażował się w działania na rzecz porozumienia między wyznawcami
chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Był pierwszym papieżem, który odwiedził kościół protestancki
oraz synagogę, a także rozpoczął publiczny dialog z muzułmanami. Po trwającym 1500 lat sporze
doprowadził do pogodzenia z Kościołem Ormiańskim. Był też autorem pierwszej encykliki
ekumenicznej „Ut unum sint”.
Papież pielgrzym
Nazwany papieżem pielgrzymem, Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 130
krajów. Ponadto odbył 145 podróży po Włoszech. Jako papież dziewięciokrotnie odwiedził Polskę.
Ostatnią pielgrzymkę do kraju w 2002 roku Jan Paweł II poświęcił Bożemu Miłosierdziu, któremu
powierzył ojczyznę. Podczas ceremonii pożegnania na lotnisku w Balicach wygłosił
błogosławieństwo, kończąc je osobistym wyznaniem.

– Wraz z całą wspólnotą Kościoła w Polsce powtarzam wobec Jezusa Miłosiernego: „Jezu, ufam
Tobie!” Niech to szczere wyznanie przynosi ukojenie kolejnym pokoleniom w nowym tysiącleciu.
Bóg bogaty w miłosierdzie niech wam wszystkim błogosławi! A na końcu cóż powiedzieć: żal
odjeżdżać! – powiedział.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 84 lat. Został pochowany w Watykanie.
Kilka tygodni po jego śmierci, papież Benedykt XVI ogłosił, że korzystając z przysługującego mu
prawa, przyspieszył rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego swego poprzednika. Była to odpowiedź
głowy Kościoła Katolickiego na wołanie tysięcy wiernych podczas pogrzebu Jana Pawła II,
skandujących „Santo subito!”, czyli „Święty natychmiast!”.
Święty niemal natychmiast
Po kilkuletnim procesie beatyfikacyjnym, Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym przez
papieża Benedykta XVI 1 maja 2011 roku w Watykanie. – Swoim świadectwem wiary, miłości i
odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity syn narodu polskiego, pomógł
chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić
Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności.
– powiedział po polsku w homilii papież Benedykt XVI podczas mszy beatyfikacyjnej.
Jan Paweł II został ogłoszony świętym wraz z Janem XXIII, 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. Mszy
kanonizacyjnej na placu świętego Piotra przewodniczył papież Franciszek.
– Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do
katalogu świętych polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele. W imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego. Amen – ogłosił Franciszek.
Liturgiczne wspomnienie papieża Polaka przypada 22 października, czyli w rocznicę inauguracji jego
pontyfikatu. 16 października, decyzją Sejmu Rzeczpospolitej, jest obchodzony Dzień Papieża Jana
Pawła II.
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