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Szczególny dzień – 15 rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
Wszyscy głęboko przeżywaliśmy sobotę 2 kwietnia 2005 roku, kiedy o godzinie 21.37
odszedł od nas nasz Papież Jan Paweł II. W swoim nauczaniu dawał nam siłę do trwania w
realizacji opieki hospicyjnej, którą znał i błogosławił. Do tej pory w Hospicjach mamy
fragmenty jego nauczania, w tym przemówienie skierowane do ludzi opiekujących się
umierającymi, zawarte w materiałach „CZŁOWIEK CIERPIĄCY WYZWANIEM DLA
CIEBIE - SŁOWA POZOSTAWIONE DLA NAS PRZEZ ŚW. JANA PAWŁA II”
przesłanych do Hospicjów z okazji 40 – lecie Pontyfikatu 16 października 2018 r. (w
załączeniu). Powróćmy do nich teraz i w czasie pandemii COVID-19 umacniajmy naszą
służbę cierpiącym. Dzisiaj złączmy się razem o godz. 21.37, zapalając świece w oknach, z św.
Janem Pawłem w wspólnej modlitwie, prosząc aby nadal był z nami i orędował u Boga o
przetrwanie ruchu hospicyjnego.
Zarząd wraz z Ks. Kapelanem
Forum Hospicjów Polskich
***************
Papież do Polaków: zawierzcie siebie Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu św. Jana
Pawła II
„W tych trudnych dniach, które przeżywamy, zachęcam was do zawierzenia siebie Bożemu
Miłosierdziu i wstawiennictwu św. Jana Pawła" – zachęcił Ojciec Święty wiernych języka
polskiego podczas dzisiejszej audiencji ogólnej transmitowanej przez media watykańskie z
biblioteki Pałacu Apostolskiego.
Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków: „Serdecznie pozdrawiam Polaków. Bracia
i siostry, współczesny człowiek dostrzega znaki śmierci, które na horyzoncie cywilizacji stały
się bardziej obecne. Coraz bardziej żyje w lęku, zagrożony w samym rdzeniu swojej
egzystencji. Gdy będzie wam trudno, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi: wiedzcie, że
nie jesteście sami. On wam towarzyszy i nigdy nie zawodzi. W tych trudnych dniach, które
przeżywamy, zachęcam was do zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu
św. Jana Pawła, w przededniu 15. rocznicy jego śmierci. Z serca wam błogosławię".
Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu
Stolicy Apostolskiej.
Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.
Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002
Apel kard. Dziwisza: jutro zapalmy świece w oknach i zjednoczmy się na modlitwie
Potrzebujemy siebie nawzajem, by wspólnie, za wstawiennictwem Świętego Papieża,
wołać do miłosiernego Boga i błagać Go, by ustała pandemia koronawirusa – mówi kard.
Stanisław Dziwisz, zachęcając do modlitewnej jedności 2 kwietnia, w 15. rocznicę śmierci
Jana Pawła II. Osobisty sekretarz papieża Polaka apeluje o duchową łączność o 21.37 i
zapalenie jutro o tej godzinie świec w naszych oknach.
„Gdy 15 lat temu św. Jan Paweł II odchodził do domu Ojca, na placu św. Piotra w Watykanie,
w kościołach i kaplicach całego świata, na miejskich placach i przy przydrożnych krzyżach
trwało wielkie modlitewne czuwanie milionów ludzkich serc. Nasze ulice i świątynie
wypełniał cichy szept rozmodlonych ludzi, którzy pragnęli być w tych dniach razem i
jednoczyli się przy umierającym Papieżu, by towarzyszyć mu swoją miłością i w ten sposób
podziękować za dar jego życia i świętości" – wspomina kard. Dziwisz w przekazanym KAI
komunikacie. „On wiedział o tym, że odchodzi otoczony wielką rodziną, jak ojciec wśród
kochających dzieci" – dodaje. Krakowski metropolita senior wyznaje, że wraca
wspomnieniami do tamtych chwil jedności, gdy patrzy dziś na opustoszały plac św. Piotra,
gdy widzi „puste świątynie i zamarłe ulice". „Świat zatrzymał się tak, jak zatrzymał się 15 lat
temu" – zauważa. „Wtedy poczuliśmy się osieroceni, ale potrafiliśmy wzajemnie się
umacniać i szukać pocieszenia w Bogu, który jest Źródłem Życia. Czy potrafimy dziś – tak
jak wtedy - trwać we wzajemnej miłości, we wspólnym nam wszystkim bólu i tęsknocie? Czy
potrafimy szukać nadziei i czerpać siłę z prawdy, że wprawdzie nie możemy dziś fizycznie się
spotkać, ale przecież nasza wspólnota jest realna i istnieje mimo zamkniętych drzwi naszych
domów?" – pyta najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II.
Kard. Dziwisz apeluje, by w najbliższy czwartek, 2 kwietnia, o 21.37 zjednoczyć się we
wspólnej modlitwie za wstawiennictwem Jana Pawła II i prosić o ustanie pandemii
koronawirusa. „Proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę
przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę,
niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech
wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia" – zachęca i apeluje o zapalenie świec w
naszych oknach, na znak modlitewnej wspólnoty. Były sekretarz Jana Pawła II proponuje, by
odmówić wtedy Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, który sam niedawno złożył w
łagiewnickim sanktuarium.
Odprawiając 18 marca 2020 r. metropolita senior ks.kardynał Stanisław Dziwisz w
miejsce modlitwy wiernych metropolita senior odczytał modlitwę „zawierzenia miłosierdziu
Bożemu w obliczu pandemii koronawirusa”:
Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową
gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana
Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do
Ciebie z pokorą wołamy.

Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby
chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym
chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do
swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i
innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem,
który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na
nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się
także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem
grzechu, który niszczy ludzkie serca.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej
miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen.
Uroczystości w Diecezjach
Każda diecezja upamiętnia 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W Archidiecezji Krakowskiej
w czwartek 2 kwietnia o godz. 21.00 w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich Mszę św.
odprawi abp Marek Jędraszewski, jednocząc się z wszystkimi, którzy tradycyjnie w tym dniu
przybywali pod „okno papieskie" przy Franciszkańskiej 3.
Dzisiaj (2 kwietnia) o godz. 7.00 Mszę św. w kaplicy klasztornej Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawił wieloletni osobisty sekretarz Ojca
Świętego kard. Stanisław Dziwisz.
Instytut Dialogu Międzykulturowego przygotował specjalny materiał dokumentalny
przypominający osobę Ojca Świętego. Na stronie www.idmjp2.pl będzie można zobaczyć
m.in. film biograficzny „Karol Wojtyła – Jan Paweł II", archiwalne nagrania spotkań papieża
z rodakami pod „oknem papieskim" przy Franciszkańskiej 3 czy wysłuchać nagrań listów od
wiernych kierowanych do Ojca Świętego już po jego śmierci. Przypomniana też zostanie
ulubiona pieśń Jana Pawła II – „Barka" i zaprezentowany nowy teledysk do utworu „Nie
zastąpi Ciebie nikt", który jest muzycznym podsumowaniem papieskiego pontyfikatu. Instytut
zachęca także do wirtualnych spacerów po miejscach w Małopolsce związanych z Karolem
Wojtyłą - Janem Pawłem II.
Premiera serialu animowanego o Janie Pawle II
2 kwietnia o godz. 12.00 na nowym kanale YouTube Mt 5,14 został zaprezentowany pilot
serialu animowanego „Karol", który powstaje dla Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Serial jest inspirowany życiem
Jana Pawła II. Tematem każdego odcinka serialu są krótkie, powiązane ze sobą historie lub
zdarzenia z życia Papieża Polaka – od czasów dzieciństwa aż po dojrzałe lata pontyfikatu.
Serial jest produkowany przez firmę Animoon wg koncepcji Grzegorza Wacławka. Za
reżyserię odpowiada Katarzyna Wilk, scenariusz – Kinga Krzemińska, koncepcje
scenariuszowe – Jerzy Mierzwiak.
A w naszej diecezji, a w naszym Hospicjum ……………….. /prosimy o dopisanie jak
obchodzona była Rocznica w danym Hospicjum czy w diecezji, na której terenie działa
Hospicjum i przysłanie – napiszemy w kolejnych Listach.

TRWAJMY Z ŚW. JANEM PAWEM II

