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SPRAWOZDANIE
Z UROCZYSTOŚCI PAPIESKICH W KOWALU

- ”Kowal Ojcu Świętemu w 25-lecie pontyfikatu״  pod takim hasłem odbyły 
się 18 października 2003 roku w kościele parafialnym w Kowalu uroczystości 
związane z rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II. Uczestniczyły w nich władze 
samorządowe miasta, przedstawiciele władz Włocławka oraz miejscowych orga- 
nizacji społecznych i parafianie kowalscy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą 
celebrowaną przez bpa Czesława Lewandowskiego, kapłanów z dekanatu kowal- 
skiego i brzeskiego w intencji dziękczynnej. Ksiądz biskup podkreślił, że ponty- 
fikat papieża Polaka jest wyjątkowy w dziejach Kościoła i na życiu każdego 
człowieka ogniem Ducha Świętego wypala swoje znamię. Dlatego mamy szcze- 
gólny obowiązek, by za ten dar dla Kościoła powszechnego i dla nas w osobie Jana 
Pawła II Bogu dziękować. Natomiast w homilii ks. Piotr Głowacki zwrócił m.in. 
uwagę, że ״wraz z Piotrem naszych czasów idzie Kościół do miejsc i do ludzi, 
którzy często nie widzą, że przynosi On Tego, którego im brak”.

Po Eucharystii zaprezentowano program słowno-muzyczny oparty na na- 
uczaniu Jana Pawła II, Jego poezji oraz pieśni religijnych. W jego uświetnienie 
włączyły się m.in. -  Joanna Łukaszewicz-Tkaczuk, solistka Opery Nova w Byd- 
goszczy, Anna Sokołowska -  studentka UW i Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Katowicach, parafialna schola ״Cantica”, młodzież szkół kowalskich oraz 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Kowala i Okolic.

W słowie wiodącym, autorstwa ks. P. Głowackiego, powiedziano m.in. iż 
w zrozumieniu wiary i postawy w wierze papieża Polaka pomocnym kluczem 
jest jego zawołanie biskupie -  -Totus Tuus”. W tych słowach zawarta jest peł״ 
na i dojrzała odpowiedź na powołanie, którym Bóg obdarzył Karola Wojtyłę, 
a on w młodzieńczym wieku powiedział na wzór Maryi proste ״tak” -  niech mi 
się stanie. Dlatego ewangelicznie radykalna postawa Jana Pawła II w wierze jest 
dla świata znakiem wartości nieprzemijających, wiecznych. Papież żyje nimi 
w tak naturalny sposób, iż wszyscy dostrzegają, że nie czyni niczego dla zwy- 
kłej popularności, lecz dla Niego najważniejszy jest Bóg -  Jedyna Miłość. 
U wielu osób konsekwencja papieża w głoszeniu Chrystusa oraz wierność ob- 
ranej drodze budzi szacunek i uznanie. Dla ludzi zatwardziałych jednak pozo
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staje znakiem sprzeciwu, tak jak Chrystus. Mimo zamachu na Jego życie jest 
niezłomny w dochowaniu wierności Bogu. Nieustannie prosi, by otworzyć dla 
Chrystusa drzwi ludzkich serc i granice państw. Obojętność i ignorancja, jakiej 
doświadcza papież ze strony wielu możnych tego świata, przypomina nieraz 
walkę z wiatrakami. Przykładem jest apel Piotra naszych czasów o odwołanie 
się do Boga w konstytucji europejskiej, bądź co bądź chrześcijańskiej Europy. 
W kontekście głoszenia prawdy i upominania się o nią, stan ducha papieża 
i świadomość misji jaką ma do spełnienia wobec świata i człowieka, oddają 
w pełni słowa pieśni, którą wyśpiewał bohater Don Kichota Cervantesa:

Śnić sen najpiękniejszy ze snów.
Iść w bój w imię cierpień i krzywd.
I nieść ciężar swój ponad siły.
Iść tam, gdzie nie dotarłby nikt.

Co wyraża się wolą u papieża, iż chce iść tam dokąd zechce zaprowadzić 
go Bóg. Zachowując w duszy taką świadomość misji swego powołania, Jan 
Paweł II na każdym kroku i we wszystkim, co czyni, pragnie swoją służbą wiel- 
bić Boga.

Wiara w Boga u Ojca Świętego wyraża się przede wszystkim w miłości do 
Chrystusa -  w umiłowaniu Jego prawdy, w nieustannym odczytywaniu Jego woli 
i realizowaniu jej z całą energią, bez kompromisu. Miłość i zaufanie do Boga, 
które sam nosi w sercu, Jan Paweł II pragnie zaszczepić w umyśle, duszy i sercu 
każdego człowieka. Bo na miłość Tego, który Syna swego dał, aby nikt z nas 
nie zginął, nie można odpowiedzieć inaczej jak tylko miłością.

Na co dzień Jan Paweł II z miłością Boga spotyka się i doświadcza jej 
w szczególny sposób w Eucharystii i modlitwie. W świętej Hostii widzi 
żywego Boga.

Jan Paweł II za św. Janem Apostołem stwierdza, że Bóg jest jedyną praw- 
dziwą miłością. I człowiek w pełni może poznać miłość, kiedy spotka Boga. 
Kiedy będzie przy Nim trwał jak przy lampie, wówczas będzie chodził w świe- 
tle. Stworzony na obraz i podobieństwo Boga -  na obraz miłości, musi wciąż 
czuwać, by tego, co jest w nim niepowtarzalne, nie zagubić.

Nie można prawdziwie kochać, nie będąc człowiekiem sumienia. ״Człowiek 
jest sobą -  mówi papież -  poprzez wewnętrzną prawdę. Jest to prawda sumie- 
nia, odbita w czynach. W tej prawdzie każdy człowiek jest zadawany samemu 
sobie”. Nazywając więc rzeczy po imieniu, wybierając dobro a odrzucając zło, 
realizujemy w życiu wolność dzieci Bożych. Wolność, która dla nas jest zada- 
niem, domaga się głębokiej refleksji i podjęcia walki duchowej, by ocalić w nas 
dobro. A jest to możliwe tylko na drodze pokory.
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Zdaniem papieża, najlepszym wzorem miłości do Boga jest Maryja. To Ona 
w najpełniejszy sposób owoc swej miłości, Jezusa Chrystusa, ofiarowała Bogu. 
To Ją Chrystus dał nam za Matkę. Jej też powierzył się Jan Paweł II wypowia- 
dając słynne ״Totus Tuus” i przez Jej macierzyńskie serce zawierzył siebie, 
Kościół i świat Bogu. Za przykładem Maryi śpiewa też Magnificat swojego 
życia. Ją stawia nam również jako najpiękniejszy przykład chrześcijańskiego 
życia i najpewniejszą drogę do Ojca.

Ojciec Święty swoje kapłańskie powołanie realizuje również przez miłość 
do człowieka, ״Do każdego człowieka, od chwili poczęcia do naturalnej śmier- 
ci, do człowieka bez względu na rasę, kolor skóry, stan, zawód, kulturę, wyzna- 
nie, przekonania, bez względu na to, czy jest on nastawiony przyjaźnie, czy 
wrogo. Chodzi o miłość do człowieka złączoną z odczytywaniem jego potrzeb 
i z wolą ubogacania go autentycznymi wartościami, wskazywaniem mu drogi do 
prawdziwego dobra w perspektywie wieczności” (kard. Z. Grocholewski). Stąd 
człowiek dla Jana Pawła II to nie statystyczny element rzeczywistości, ale przed- 
miot wszechstronnych zainteresowań, ogromnej troski serca i poświęcenia.

W tym zadumaniu nad człowiekiem, kiedy Ojciec Święty z takim piety- 
zmem wczuwa się w stan ludzkiego ducha, pyta się -  Dokąd idziesz, człowie- 
ku? Kiedy mówię o miłości, słuchaj mych słów, mojego serca. Ty jesteś całym 
światem dla mnie... Papież patrząc na człowieka z miłością pokłada w nim na- 
dzieję i ufa, że miłość pociągnie go ku światłu.

Jan Paweł II rozumie doskonale, że ludzka miłość, miłość bliźniego znaj- 
duje swoje źródło i dopełnienie w miłości, jaką w nasze serca wlewa Pan. Każdy 
z nas stoi przed szansą, aby na tę miłość otworzyć swoją duszę.

Miłość nie znalazłaby pełnego wyrazu w życiu Jana Pawła II, gdyby nie 
była skierowana i do natury, zwłaszcza do gór, strumieni, do przyrody -  
do wszystkiego, co dobry Bóg stworzył. To właśnie natura, dzieła stworzone 
skłaniają papieża do refleksji nad dziejami zbawienia świata i człowieka. Jan Pa- 
weł II czyni to słowami Tryptyku Rzymskiego.

Spojrzenie Jana Pawła II na człowieka i świat jest na co dzień kształtowa- 
ne przez głęboką zażyłość z Bogiem i ma smak miłości. Albowiem ״Istnieje 
tylko jeden poprawny sposób patrzenia na świat: spojrzenie, jakim Bóg darzy 
świat” (J.H. Newman). A jest to spojrzenie Miłości. Poprzez miłość więc mamy 
formować nasze odniesienie do Boga oraz drugiego człowieka i świata. Taki 
sposób życia, jaki odnajdujemy w nauczaniu i postawie Jana Pawła II, ma wy- 
miar świętości. To jest również droga życia każdego z nas, nasze powołanie. 
O tym wezwaniu do świętości przypomina nam Piotr naszych czasów, Jan Pa- 
weł II, przez cały swój pontyfikat.

Ks. Piotr Głowacki
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