BEATYFIKACJA i kanonizacja JANA PAWÅ•A II
SANTO SUBITO
Â
SANTO SUBITO
Â
SANTO SUBITO STAÅ•O SIÄ˜ FAKTEM

Kanonizacja Jana PawÅ‚a II â€“ uroczystoÅ›Ä‡ miaÅ‚a miejsce 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie
na Placu ÅšwiÄ™tego Piotra, podczas ktÃłrej dwaj bÅ‚ogosÅ‚awieni papieÅźe â€“ Jan XXIII oraz Jan
PaweÅ‚ II â€“ zostali ogÅ‚oszeni Å›wiÄ™tymi KoÅ›cioÅ‚a katolickiego.

BEATYFIKACJA JANA PAWÅ•A II
1 Maja 2011

NIEDZIELA MIÅ•OSIERDZIA BOÅ»EGO
Oto nadszedÅ‚ oczekiwany dzieÅ„. PrzyszedÅ‚ szybko, poniewaÅź tak podobaÅ‚o siÄ™ Bogu.
Jan PaweÅ‚ II jest bÅ‚ogosÅ‚awiony.
CzekaliÅ›my szeÅ›Ä‡ lat - i staÅ‚a siÄ™ faktem.
DziÄ™kujemy Ci Ojcze ÅšwiÄ™ty!!!

BÅ•OGOSÅ•AWIONY JANIE PAWLE II
MÃ“DL SIÄ˜ ZA NAMI!
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Kochajmy NaszÄ… MatkÄ™ - Nasz KoÅ›ciÃłÅ‚ ! Kochajmy Naszych KapÅ‚anÃłw!

"Polsko, BÃłg ciÄ™ wywyÅźsza, ale umiej byÄ‡ wdziÄ™czna!".

DaÅ‚aÅ› Å›wiatu wielkiego PapieÅźa - nieustraszonego Å›wiadka wiary, pielgrzyma niosÄ…cego
Chrystusa aÅź po kraÅ„ce ziemi, orÄ™downika prawdy i wolnoÅ›ci. Profetycznego proroka i mistyka,
prawdziwego ojca caÅ‚ej rodziny ludzkiej. Teraz znak daje Niebo - jest nim pieczÄ™Ä‡ Å›wiÄ™toÅ›ci,
jakÄ… KoÅ›ciÃłÅ‚ kÅ‚adzie na Åźyciu i posÅ‚udze Jana PawÅ‚a II. WyÅ›piewajmy radosne "Te Deum
laudamus" za dar takiego PapieÅźa, za Å‚askÄ™ beatyfikacji zaledwie szeÅ›Ä‡ lat po Jego odejÅ›ciu,
ktÃłrej dokona - po raz pierwszy w dziejach papiestwa - bezpoÅ›redni nastÄ™pca Jana PawÅ‚a II Ojciec
ÅšwiÄ™ty Benedykt XVI

WIELKI PROROK JAN PAWEÅ• II - PAPIEÅ»

Pod koniec XX wieku i na progu trzeciego tysiÄ…clecia Pan BÃłg daje nam wielkiego proroka i Å›wiadka
Jezusa Chrystusa. Jan PaweÅ‚ II staje przed nami jako Å›wiadek i nauczyciel ( Santo Subito ).

ZOSTAWIÅ• NAM TESTAMENT, PRZESÅ•ANIE I WIELKIE ZADANIE DO WYPEÅ•NIENIA

Spoczywa na nas wielka odpowiedzialnoÅ›Ä‡ - za rozwÃłj wiary, za zbawienie wspÃłÅ‚czesnego
czÅ‚owieka i za losy KoÅ›cioÅ‚a w nowym tysiÄ…cleciu.

Å»ycie ludzkie i Å›wiat zbudowany bez Boga w koÅ„cu obrÃłci siÄ™ przeciw czÅ‚owiekowi.
(Jan PaweÅ‚ II)
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Wszystko o procesie beatyfikacyjnym papieÅźa Polaka - wiÄ™cej

JAN PAWEÅ• II UKAZAÅ• WIELKOÅšÄ† CZÅ•OWIEKA

Jan PaweÅ‚ II byÅ‚ rzecznikiem i piewcÄ… kultury, ktÃłra pokazuje wielkoÅ›Ä‡ czÅ‚owieka i podnosi
do Boga â€“ uwaÅźa ks. prof. Andrzej Szostek, uczeÅ„ Karola WojtyÅ‚y i jego nastÄ™pca na katedrze
etyki KUL.

PowinniÅ›my go ceniÄ‡ przede wszystkim za nauczanie jakie po sobie pozostawiÅ‚.
â€“ Dwie rzeczy sÄ… waÅźne. Jedna to jego koncepcja wolnoÅ›ci, ktÃłrÄ… nazywa
â€žtranscendencjÄ… osoby w czynieâ€•. A druga to zarys tzw. â€žteorii uczestnictwaâ€•. W
sprawie wolnoÅ›ci papieÅź kÅ‚adzie nacisk na to, Åźe najbardziej newralgicznym momentem tej
wolnoÅ›ci nie jest moÅźliwoÅ›Ä‡ wyboru naszych rÃłÅźnych zachowaÅ„, dÃłbr zewnÄ™trznych, ktÃłre
moÅźemy nabyÄ‡, lecz wolnoÅ›Ä‡ to ksztaÅ‚towanie siebie samego poprzez te wybory. JeÅ›li
mÃłwimy o ksztaÅ‚towaniu siebie samego to WojtyÅ‚a nazywa to â€žtranscendencjÄ… osoby w
czynieâ€•. â€žTranscedoâ€• znaczy â€žprzekraczamâ€•. Znaczy to, Åźe czÅ‚owiek jest zdolny
przekraczaÄ‡ sam siebie, sam siebie posiadaÄ‡ i o sobie stanowiÄ‡. To jest â€žpionowa struktura
wolnoÅ›ciâ€•, w ktÃłrej ja jestem panem samego siebie, a wybierajÄ…c coÅ› stajÄ™ lepszy, gorszy,
mniej czy bardziej dojrzaÅ‚y. Ostatecznie wolnoÅ›Ä‡ jest po to, aby siebie daÄ‡ drugiej osobie.
WielkoÅ›Ä‡ czÅ‚owieka polega na tym, Åźe staje siÄ™ bardziej sobÄ… w darze. Tak jak sam istnieje z
daru, tak sam siebie speÅ‚nia w darze dla drugiej umiÅ‚owanej osoby.
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

JAN PAWEÅ• II - PAPIEÅ» FILAREM

Jan PaweÅ‚ II staje siÄ™ trzecim, obok Å›w. Wojciecha i Å›w. StanisÅ‚awa, filarem polskiej wiary,
nadziei i miÅ‚oÅ›ci - mÃłwiÅ‚ w poniedziaÅ‚ek w GnieÅºnie kard. StanisÅ‚aw Dziwisz, metropolita
krakowski, nawiÄ…zujÄ…c do beatyfikacji papieÅźa-Polaka, ktÃłra odbÄ™dzie siÄ™ 1 maja.
W homilii metropolita krakowski nawiÄ…zaÅ‚ do spuÅ›cizny Å›w. Wojciecha i Å›w. StanisÅ‚awa,
biskupa krakowskiego, mÄ™czennika. Jak stwierdziÅ‚, stanowiÄ… oni dwa filary, ktÃłre poprzez wieki
"podtrzymywaÅ‚y naszÄ… wspÃłlnotÄ™ wiary, nadziei i miÅ‚oÅ›ci, naszÄ… polskÄ… toÅźsamoÅ›Ä‡".
"Åšw. StanisÅ‚awa, otrzymaliÅ›my w drugim tysiÄ…cleciu. Teraz, na poczÄ…tku trzeciego tysiÄ…clecia
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otrzymujemy w darze bÅ‚ogosÅ‚awionego Jana PawÅ‚a II, wielkiego papieÅźa" "On teÅź, 13 maja
1981 roku na Placu Å›w. Piotra zaÅ›wiadczyÅ‚ swojÄ… krwiÄ… o Chrystusie. DziÅ› widzimy w nim
patrona wolnoÅ›ci, jednoÅ›ci i solidarnoÅ›ci, a wiÄ™c tych wartoÅ›ci i postaw, ktÃłrych tak bardzo
potrzebuje KoÅ›ciÃłÅ‚ i nasza ojczyzna. Janie Pawle II, ojcze solidarnoÅ›ci, prowadÅº nas nadal do
jednoÅ›ci, dla dobra naszej ojczyzny". czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Â
BEATYFIKACJA JANA PAWÅ•A II - NIEDZIELA MIÅ•OSIERDZIA BOÅ»EGO 1 MAJA 2011

(17 sierpnia 2002 r. Jan PaweÅ‚ II zawierzyÅ‚ caÅ‚y Å›wiat MiÅ‚osierdziu BoÅźemu)

DZIENNICZEK S. FAUSTYNY

Dz. 699
W pewnej chwili usÅ‚yszaÅ‚am te sÅ‚owa: CÃłrko moja, mÃłw Å›wiatu caÅ‚emu o niepojÄ™tym
(138) miÅ‚osierdziu moim. PragnÄ™, aby Å›wiÄ™to MiÅ‚osierdzia byÅ‚o ucieczkÄ… i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczegÃłlnie dla biednych grzesznikÃłw. W dniu tym otwarte sÄ… wnÄ™trznoÅ›ci
miÅ‚osierdzia mego, wylewam caÅ‚e morze Å‚ask na dusze, ktÃłre siÄ™ zbliÅźÄ… do ÅºrÃłdÅ‚a
miÅ‚osierdzia mojego; ktÃłra dusza przystÄ…pi do spowiedzi i Komunii Å›w., dostÄ…pi zupeÅ‚nego
odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte sÄ… wszystkie upusty BoÅźe, przez ktÃłre pÅ‚ynÄ… Å‚aski;
niech siÄ™ nie lÄ™ka zbliÅźyÄ‡ do mnie Åźadna dusza, chociaÅźby grzechy jej byÅ‚y jako szkarÅ‚at.
MiÅ‚osierdzie moje jest tak wielkie, Åźe przez caÅ‚Ä… wiecznoÅ›Ä‡ nie zgÅ‚Ä™bi go Åźaden
umysÅ‚, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszÅ‚o z wnÄ™trznoÅ›ci miÅ‚osierdzia mego.
KaÅźda dusza w stosunku do mnie rozwaÅźaÄ‡ bÄ™dzie przez wiecznoÅ›Ä‡ caÅ‚Ä… miÅ‚oÅ›Ä‡ i
miÅ‚osierdzie moje. ÅšwiÄ™to MiÅ‚osierdzia wyszÅ‚o z wnÄ™trznoÅ›ci (139) moich, pragnÄ™, aby
uroczyÅ›cie obchodzone byÅ‚o w pierwszÄ… niedzielÄ™ po Wielkanocy. Nie zazna ludzkoÅ›Ä‡
spokoju, dopokÄ…d nie zwrÃłci siÄ™ do ÅºrÃłdÅ‚a miÅ‚osierdzia mojego.
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PapieÅź byÅ‚ i jest postrzegany jako Å›wiÄ™ty caÅ‚ego KoÅ›cioÅ‚a, miaÅ‚ i ma realny wpÅ‚yw na
Åźycie ludzi z caÅ‚ego Å›wiata, jestznany i kochany przez osoby wywodzÄ…ce siÄ™ z rÃłÅźnych
narodowoÅ›ci i kultur, a nawet religii. Jego osoba jest waÅźna nie tylko dla katolikÃłw, ale rÃłwnieÅź dla
niektÃłrych protestantÃłw, prawosÅ‚awnych, ÅźydÃłw, muzuÅ‚manÃłw czy hinduistÃłw.
Czas procesu beatyfikacyjnego, a potem kanonizacyjnego, jest szczegÃłlnym czasem poznawania
przyszÅ‚ego Å›wiÄ™tego. Warto zadaÄ‡ wiÄ™c sobie kolejne pytanie (myÅ›lÄ™, Åźe waÅźniejsze od
poprzedniego): Czy znam Jana PawÅ‚a II?
Czy pamiÄ™tam sÅ‚owa, ktÃłre do nas PolakÃłw skierowaÅ‚?
Zanim stÄ…d odejdÄ™, proszÄ™ was... - abyÅ›cie nigdy nie zwÄ…tpili i nie znuÅźyli siÄ™, i nie
zniechÄ™cili, - abyÅ›cie nie podcinali sami tych korzeni, z ktÃłrych wyrastamy. ProszÄ™ was: abyÅ›cie mieli ufnoÅ›Ä‡ nawet wbrew kaÅźdej swojej sÅ‚aboÅ›ci, abyÅ›cie szukali zawsze duchowej
mocy u Tego, u ktÃłrego tyle pokoleÅ„ ojcÃłw naszych i matek jÄ… znajdowaÅ‚o, - abyÅ›cie od Niego
nigdy nie odstÄ…pili, - abyÅ›cie nigdy nie utracili tej wolnoÅ›ci ducha, do ktÃłrej On "wyzwala"
czÅ‚owieka, - abyÅ›cie nigdy nie wzgardzili tÄ… MiÅ‚oÅ›ciÄ…, ktÃłra jest "najwiÄ™ksza", ktÃłra siÄ™
wyraziÅ‚a przez KrzyÅź, a bez ktÃłrej Åźycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.( Jan PaweÅ‚ II)

KrzyÅź, trzymany przez Ojca ÅšwiÄ™tego Jana PawÅ‚a II podczas Drogi KrzyÅźowej w Wielki PiÄ…tek w
2005 roku, odwiedzi kilkanaÅ›cie parafii archidiecezji poznaÅ„skiej. KrzyÅź Jana PawÅ‚a II bÄ™dzie
towarzyszyÅ‚ takÅźe uczestnikom Drogi KrzyÅźowej, ktÃłra w czwartek po Åšrodzie Popielcowej, 10
marca, przejdzie ulicami miasta Poznania.

KrzyÅź o wysokoÅ›ci 80 cm i szerokoÅ›ci 45 cm Jan PaweÅ‚ II trzymaÅ‚ w Wielki PiÄ…tek, 25 marca
2005 roku, podczas Drogi KrzyÅźowej odprawianej przez kard. Josepha Ratzingera w rzymskim
Koloseum. Jan PaweÅ‚ II nie mÃłgÅ‚ juÅź w niej uczestniczyÄ‡ osobiÅ›cie, ale braÅ‚ w niej udziaÅ‚
za poÅ›rednictwem telewizji, trzymajÄ…c w rÄ™kach krzyÅź. PapieÅź umarÅ‚ tydzieÅ„ pÃłÅºniej, w
sobotÄ™, 2 kwietnia 2005 roku.
Â
KIM DLA CIEBIE JEST JAN PAWEÅ• II?
wiÄ™cej

Peregrynacja krzyÅźa Jana PawÅ‚a II w Archidiecezji PoznaÅ„skiej

Tekst modlitwy o Å‚aski za wstawiennictwem SÅ‚ugi BoÅźego Jana PawÅ‚a II
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BoÅźe w TrÃłjcy PrzenajÅ›wiÄ™tszej, dziÄ™kujemy Ci za to, Åźe daÅ‚eÅ› KoÅ›cioÅ‚owi PapieÅźa Jana
PawÅ‚a II, w ktÃłrym zajaÅ›niaÅ‚a Twoja ojcowska dobroÄ‡, chwaÅ‚a krzyÅźa Chrystusa i piÄ™kno
Ducha miÅ‚oÅ›ci. On, zawierzajÄ…c caÅ‚kowicie Twojemu miÅ‚osierdziu i matczynemu
wstawiennictwu Maryi, ukazaÅ‚ nam Åźywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazujÄ…c
Å›wiÄ™toÅ›Ä‡, ktÃłra jest miarÄ… Åźycia chrzeÅ›cijaÅ„skiego, jako drogÄ™ dla osiÄ…gniÄ™cia
wiecznego zjednoczenia z TobÄ….

Udziel nam, za jego przyczynÄ…, zgodnie z TwojÄ… wolÄ…, tej Å‚aski, o ktÃłrÄ… prosimy z nadziejÄ…,
Åźe TwÃłj SÅ‚uga PapieÅź Jan PaweÅ‚ II, zostanie rychÅ‚o wÅ‚Ä…czony w poczet Twoich
Å›wiÄ™tych.
Amen.
Informacje o Å‚askach otrzymanych dziÄ™ki wstawiennictwu sÅ‚ugi BoÅźego Jana PawÅ‚a II moÅźna
przesyÅ‚aÄ‡ (takÅźe po polsku) pod adresem:
Vicariato di Roma
Piazza Sana Giovanni in Laterano 6a
00184 Roma

lub pocztÄ… elektronicznÄ…:

postulazione.giovannipaoloII@vicariatusurbis.org

Â
Â

Â
Â
Â

W Twoim odpÅ‚ywie miÅ‚osierdzie
TajemnicÄ™ SÅ‚owa
wiatr otwiera modlitwÄ…
GÃłry - w dolinie serca
wodospady Å‚ez
do wiecznego miasta
KwiecieÅ„ w ÅźaÅ‚obie
rozkwita
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oceanem miÅ‚oÅ›ci
ÅšwiÄ™ty - na ustach Å›wiata
jesteÅ›
i Twoja Å‚ÃłdÅº
w gÅ‚Ä™bi nieba
unosi PolskÄ™

Stanislawa Å•owiÅ„ska - Cisza na palcach

Nasze wspomnienia wpisujemy w krÄ…g naszych serc aby daÄ‡ Å›wiadectwo

Spotkanie O. Grzegorza BÅ•ocha ofm z Janem PawÅ‚em II - Watykan 1986r
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LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAÅƒSKIEGO PRZED BEATYFIKACJÄ„ JANA PAWÅ•A II

"OtwÃłrzcie drzwi Chrystusowi!". List Pasterski Arcybiskupa Metropolity PoznaÅ„skiego z okazji
beatyfikacji SÅ‚ugi BoÅźego Jana PawÅ‚a II
UmiÅ‚owani Archidiecezjanie!

â€žBÄ…dÅºcie wiÄ™c wy doskonali, jak doskonaÅ‚y jest Ojciec wasz niebieski" - te sÅ‚owa z
dzisiejszej Ewangelii skÅ‚aniajÄ… nas do refleksji nad osobÄ… i Åźyciem Jana PawÅ‚a II. Przez prawie
dwadzieÅ›cia siedem lat posÅ‚ugiwania piotrowego byÅ‚ on dla nas wszystkich i pozostaje nadal
nauczycielem doskonaÅ‚oÅ›ci, poniewaÅź byÅ‚ autentycznym Å›wiadkiem wiary w Tego, ktÃłry
powiedziaÅ‚ o sobie: â€žJa jestem drogÄ… i prawdÄ…, i Åźyciem" (J 14, 6). Dzisiaj, w ramach
przygotowania do jego beatyfikacji, zechciejmy przypomnieÄ‡ sobie podstawowe kierunki nauczania
PapieÅźa Polaka, ktÃłry uczyÅ‚ nas drÃłg doskonaÅ‚oÅ›ci i ktÃłry niedÅ‚ugo - dnia 1 maja br. zostanie wyniesiony do chwaÅ‚y oÅ‚tarzy.
Czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡â€Ś

HOMILIA BENEDYKTA XVI O BÅ•. JANIE PAWLE II

Drodzy Bracia i Siostry,

JuÅź szeÅ›Ä‡ lat minÄ™Å‚o od dnia, w ktÃłrym zebraliÅ›my siÄ™ na tym Placu, aby celebrowaÄ‡
pogrzeb papieÅźa Jana PawÅ‚a II. BÃłl utraty byÅ‚ gÅ‚Ä™boki, ale jeszcze wiÄ™ksze byÅ‚o poczucie
jakiejÅ› ogromnej Å‚aski, ktÃłra otaczaÅ‚a Rzym i caÅ‚y Å›wiat: Å‚aski, ktÃłra byÅ‚a owocem
caÅ‚ego Åźycia mojego ukochanego Poprzednika, a szczegÃłlnie jego Å›wiadectwa w cierpieniu. JuÅź
tamtego dnia czuliÅ›my unoszÄ…ca siÄ™ woÅ„ Å›wiÄ™toÅ›ci, a Lud BoÅźy na rÃłÅźne sposoby
okazywaÅ‚ swojÄ… czeÅ›Ä‡ dla Jana PawÅ‚a II. Dlatego chciaÅ‚em, aby - przy koniecznym
poszanowaniu prawa KoÅ›cioÅ‚a - jego proces beatyfikacyjny przebiegaÅ‚ w sposÃłb moÅźliwie
najszybszy. I oto nadszedÅ‚ oczekiwany dzieÅ„; przyszedÅ‚ szybko, poniewaÅź tak podobaÅ‚o siÄ™
Bogu: Jan PaweÅ‚ II jest bÅ‚ogosÅ‚awiony. czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

DziÄ™kczynienie Bogu za beatyfikacjÄ™ JANA PAWÅ•A II

Klucz do tajemnicy PapieÅźa Jana PawÅ‚a II kryje siÄ™ w usÅ‚yszanym fragmencie Ewangelii (J 21,1519). On nie szukaÅ‚ siebie, ale Boga ukrytego w dziejach ludzkoÅ›ci, narodÃłw i kaÅźdego spotkanego
czÅ‚owieka. WychodziÅ‚ od Boga i szedÅ‚ do ludzi, ktÃłrzy szukali sensu swojego Åźycia, cierpienia,
codziennych zmagaÅ„. I szedÅ‚ od ludzi do Boga niosÄ…c w swojej modlitwie bÃłle, smutki, ale i
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radoÅ›ci, nadzieje rodzin, maÅ‚ÅźeÅ„stw, spoÅ‚eczeÅ„stw, mÅ‚odych dziewczÄ…t i chÅ‚opcÃłw.
Taki On byÅ‚. W peÅ‚ni ludzki, a zarazem promieniujÄ…cy blaskiem nie z tego Å›wiata. BÃłg
zamknÄ…Å‚ Jego Åźycie jak ksiÄ™gÄ™ miotanÄ… wiatrem, w ktÃłrej strona po stronie przesuwajÄ…
siÄ™ godziny, dni i lata. Jan PaweÅ‚ Wielki napisaÅ‚ piÄ…tÄ… EwangeliÄ™ swoim Åźyciem. Å»yciem,
ktÃłre wciÄ…Åź fascynuje, zadziwia i zaprasza: â€žPÃłjdÅº za mnÄ…".

wiÄ™cej

"DziÄ™kujemy za Pasterza takiego jak On"
DziÄ™kujemy Panu, Åźe daÅ‚ nam PapieÅźa, ktÃłry umiaÅ‚ nadaÄ‡ KoÅ›cioÅ‚owi katolickiemu nie
tylko powszechnÄ… perspektywÄ™ i autorytet moralny na pÅ‚aszczyÅºnie Å›wiatowej nigdy dotÄ…d
niespotykane, ale rÃłwnieÅź, zwÅ‚aszcza przez obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, wizjÄ™
bardziej duchowÄ…, bardziej biblijnÄ…, bardziej skupionÄ… na SÅ‚owie BoÅźym - powiedziaÅ‚
watykaÅ„ski sekretarz stanu podczas homilii w trakcie mszy dziÄ™kczynnej za beatyfikacjÄ™ Jana
PawÅ‚a II, sprawowanej na Placu Å›w. Piotra.czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

FATIMA: Cud sÅ‚oÅ„ca AD 2011?
Ponad 250 tys. osÃłb przybyÅ‚ych w piÄ…tek do Fatimy na uroczystoÅ›ci dziÄ™kczynne za
beatyfikacjÄ™ Jana PawÅ‚a II mogÅ‚o zobaczyÄ‡ niecodzienne zjawisko: sÅ‚oÅ„ce otoczone
rÃłÅźnokolorowÄ… obrÄ™czÄ…. Wielu pielgrzymÃłw interpretowaÅ‚o ten fenomen jako cud Jana
PawÅ‚a II.
zobacz film na YouTube

DzieÅ„ Papieski w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

O ZWIÄ„ZKACH JANA PAWÅ•A II Z KUL
http://www.blaskalleluja.pl
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Katolicki Uniwersytet Lubelski byÅ‚ miejscem i Å›rodowiskiem dorastania do Å›wiÄ™toÅ›ci Karola
WojtyÅ‚y â€“ przypomina w liÅ›cie do wiernych na Wielkanoc rektor KUL ks. prof. StanisÅ‚aw Wilk.

PiszÄ…c o beatyfikacji Jana PawÅ‚a II, rektor KUL podkreÅ›la, Åźe przed wierzÄ…cymi nadal pozostaje
â€žwysiÅ‚ek gÅ‚Ä™bszego odczytania jego niezwykle bogatego nauczania, w ktÃłrym odsÅ‚aniajÄ…c
wielkoÅ›Ä‡ i kruchoÅ›Ä‡ ludzkiej kondycji, stale wskazywaÅ‚ na Jezusa Chrystusaâ€•.

â€žJesteÅ›my gÅ‚Ä™boko przekonani, Åźe to z BoÅźego zamysÅ‚u rÃłwnieÅź Katolicki Uniwersytet
Lubelski byÅ‚ miejscem i Å›rodowiskiem dorastania do Å›wiÄ™toÅ›ci najpierw ksiÄ™dza profesora, a
potem biskupa i kardynaÅ‚a Karola WojtyÅ‚y â€“ od 1954 roku aÅź po jego wybÃłr na StolicÄ™
PiotrowÄ…â€• â€“ pisze ks. prof. Wilk.
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡
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