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 DLACZEGO ŚWIĘTY? 

  

 Dlaczego Święty? Poniżej przedstawię argumenty, którymi postaram się odpowiedzieć na to 

pytanie.  

 Karol Wojtyła był "Sługą Bożym". Był pierwszorzędnym księdzem, biskupem oraz 

papieżem. Wyśmienicie wypełniał swoje obowiązki. Przyglądając się jego poczynaniom 

można nawet rzec, że dla niego nie były to obowiązki, a uczynki, które wypełniał z woli 

Bożej, czyniąc to z radością i niesamowitą lekkością, oddając przy tym całego siebie. 

 Czymś, co towarzyszyło Papieżowi na każdym kroku była modlitwa. Żartobliwie 

można ująć, że synonimem słowa "modlitwa" mógłby być Jan Paweł II. Już od najmłodszych 

lat modlił się bardzo często, częściej niż jego rówieśnicy. Po prostu pragnął być bliżej Boga i 

nie wstydził się tego. Nawet wtedy, kiedy dzień był niesamowicie wyczerpujący, a nasz 

Papież schorowany i już niemłody, nigdy nie przekładał modlitwy, na nią zawsze znalazł siłę 

i czas. 

 Karol Wojtyła to święty człowiek. Posiadał cały "las" pozytywnych cech i właściwie 

chyba tylko z nimi był, jest i będzie kojarzony. Myśląc o tej postaci jako o papieżu, a nawet 

jako zwykłym człowieku, nie przychodzi mi do głowy żadna negatywna myśl, żadne 

negatywne wspomnienie, wydarzenie. W głowie od razu pojawia się obraz pozytywnego 

człowieka, który czyni dobro i jest dobry. Był niesamowicie prawdziwy, zresztą tak, jak jego 

oddanie się Bogu. Nie dało się wyczuć żadnego fałszu i robienia czegoś na pokaz.  To dlatego 

wszyscy tak Go pokochali i chcieli być blisko Niego. Zyskał niezwykłe uznanie i 

przychylność ludzi na całym świecie, nawet tych, którzy wyznawali inną niż niesioną przez 

Niego religię. 

 Nawet wtedy, kiedy oczy całego świata były na Niego skierowane, On zachowywał 

się tak samo, jak wcześniej. Uczynienie Go papieżem nie zmieniło Go jako człowieka. Wciąż 

był tą samą osobą, która kochała ludzi i wierzyła, że w każdym kryje się dobro. Szanował 

każdego tak samo, a był to szacunek ogromny. W żadnym stopniu nie wywyższał się, nie 

uważał się za kogoś lepszego, mimo że był głową Kościoła. Złamał barierę między 

Kościołem a ludźmi, między papieżem a zwyczajnym człowiekiem. W jego mniemaniu 

wszyscy byli równi i zasługiwali na szacunek. 

 Niesamowitym wydarzeniem było to, że przebaczył Ali Agcy, który wykonał na niego 

zamach i chciał go zabić. Całe szczęście zamach ten był nieudany, a zamachowiec został 

skazany. Papież spotkał się z nim niejednokrotnie i przebaczył mu ten czyn. Modlił się za 

niego i wierzył w jego nawrócenie. 

 Karol Wojtyła lubił integrować się z ludźmi i spędzać z nimi czas. Odbył mnóstwo 

wycieczek i pielgrzymek. Pięknie przemawiał. Można było stać w tłumie i słuchać go 

godzinami. Był mówcą, którego słowa trafiały do milionów umysłów. Zmuszały do myślenia 

i wskazywały właściwą drogę postępowania. 

       Wielkie nadzieje Jan Paweł II pokładał w młodzieży. Wiedział, że to ona jest 

przyszłością narodu. Uwielbiał spotkania i rozmowy z młodymi ludźmi. Kochał ich i chciał 

dla nich jak najlepiej. Chciał nadać ich życiu sens poprzez wpojenie im zasad i 

chrześcijańskich wartości,  jakże  często zapominanych i ignorowanych.  Był dla młodzieży 



nie tylko mentorem, ale przede wszystkim wielkim przyjacielem. 

 Właściwie to Karol Wojtyła był przyjacielem każdego z nas. Niestety brakuje już 

takich ludzi jak ten wielki człowiek. Był autorytetem, którego nie sposób zapomnieć. 

Pozostanie w naszej pamięci na zawsze, a jego wskazówki będą wytyczały kierunek naszego 

życia. Tych kilka przykładów, które podałam, to tylko maleńka wzmianka o tym, jaki był 

nasz Papież. Mam jednak nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego 

Święty? Nie ma chyba człowieka, który mógłby wątpić w zasadność tej decyzji, bo jeśli nie 

Jan Paweł II, to kto? Nie ma odpowiedniejszej osoby, a dla ludzi, którzy Go znali, był On już 

za życia Święty. 

       Dla mnie Ojciec Święty będzie zawsze autorytetem i wzorem godnym naśladowania. 

Nigdy Go nie zapomnę, bo to dzięki Niemu we współczesnym świecie, w pogoni za 

pieniądzem ludzie nadal są jeszcze ludźmi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


