




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moje spotkania z św. Janem Pawłem II 

Będąc jeszcze klerykiem w Seminarium Duchownym w Tarnowie, kilka razy miałem okazję 

spotkać Kard. Karola Wojtyłę. Jako klerycy uważnie obserwowaliśmy celebrowane 

nabożeństwa przez metropolitę kard. Wojtyłę, ale także uważnie wsłuchiwaliśmy się w 

nauczanie przyszłego Papieża Jana Pawła II św. Miało to miejsce m.in. podczas uroczystej 

rekoronacji cudownej figury matki Bożej w Przeczycy w 1975 r. przy okazji beatyfikacji bł. 

Marii Teresy Ledówchowskiej w 1976 r., a także podczas uroczystości rozpoczynających 

900 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Stanisława na wiosnę w 1978 r. 

W sposób szczególny zapadły mi w pamięci moje osobiste spotkania z Janem Pawłem II 

podczas dwóch pielgrzymek do Rzymu w 1987 r. i w 1989 r. za pierwszym razem 

pielgrzymowałem razem z chórem parafialnym z parafii św. Małgorzaty. W tych latach 

Ojciec św. Jan Paweł II odprawiał Mszę św. specjalnie dla pielgrzymów przybywających z 

Polski. Później papież spotykał się z każdą grupą, rozmawiał, robiono sobie pamiątkowe 

zdjęcia. W sierpniu 1987 r. wraz z chórem parafialnym uczestniczyliśmy, we Mszy św. w 

letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo. Kapłani koncelebrowali Mszę św. Razem z 

papieżem. Po Mszy św. Ojciec św. podszedł do naszej grupy, rozmawiał ( na zdjęciu 1). Ja w 

rękach trzymałem płaskorzeźbę, przedstawiającą kościół w Librantowej, pierwszy w diecezji 

pod wezwaniem św. Brata Alberta, który wznosiliśmy wspólnie z wiernymi w latach 1984-

87.Ten skromny prezent ofiarowałem Ojcu św. Ojciec św. podszedł do mnie wziął w ręce tę 

płaskorzeźbę( zdjęcie nr 2) i pamiętam jak dwa razy powtórzył: „ O Brat Albert, Brat Albert” 

i zapytał gdzie to jest, odpowiedziałem w Librantowej k. Nowego Sącza i że często modlimy 

się za papieża przez wstawiennictwo św. Brata Alberta, a papież dziękując dodał, „ nie 

byłem tam jeszcze”. Wszyscy odpowiedzieliśmy zapraszamy. Jak wiemy za 12 lat Jan Paweł 

II odwiedził Stary Sącz, gdzie kanonizował bł. Kingę. W 1989 r. po raz drugi wraz z moim 

kolegą organizowaliśmy pielgrzymkę do Rzymu tym razem z młodzieżą. Wtedy 

uczestniczyliśmy we Mszy św. z papieżem w ogrodach watykańskich, po Mszy św. także 

spotkanie w grupach i rozmowa z Ojcem św. (zdj. nr 3). 

W naszym kościele parafialnym mamy piękny ołtarz poświęcony św. Janowi Pawłowi II, 

oraz relikwie św. Jana Pawła II przekazane dla naszej parafii przez Kard. Stanisława 

Dziwisza. O relikwie postarała się i uroczyście wprowadziła do kościoła s. Fernanda Poręba, 

sercanka nasza rodaczka. Siostra Fernanda przez cały pontyfikat Jana Pawła II usługiwała 

wraz z innymi siostrami papieżowi na Watykanie, modliła się także przy jego śmierci. W 

każdą środę modlimy się na nowennie do św. Jana Pawła II. Także wierni indywidualnie 

nieraz przychodzą przed ołtarz św. Jana Pawła II aby się pomodlić i ucałować relikwie. 

Ponadto naszej szkole w Słopnicach Górnych patronuje św. Jan Paweł II. Każdego roku z tej 

okazji w październiku jest odprawiana w naszym kościele uroczysta Msza św. z udziałem 

całej szkoły, a przed nabożeństwem i dzieci i młodzież przygotowują i przedstawiają 

specjalny spektakl, poświęcony życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II. Przedstawienia te 

można obejrzeć na naszej stronie parafialnej. Ostatni nosił tytuł św. Jan Paweł II i Jego 

Rodzice -Rodzina. W ten sposób staramy się wypełnić duchowy testament świętego Jana 

Pawła II poprzez wierność jego nauczaniu, a także poprzez wierność wyznawanej wierze w 

słowie i świadectwie życia. 

Ks. Stanisław Kumiega 


