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MODLITWA ZA JANA PAWŁA II 
W 10 BOCZNICĘ PONTYFIKATU

W papieskie jubileuszowe Te Deurn włączamy się przez reflek
sję naukową usiłującą Ukazać priorytet pontyfikatu Pielgrzyma 
pokoju i nadziei. Jest to równocześnie nasz dar dla Wielkiego So
lenizanta.

Chcemy również, 'by najprzedniejszym darem jubileuszowym 
była wąpólna modlitwa naszej społeczności akademickiej.

Wsłuchajmy się w Janowy dialog Jezusa z Symeonem bar Jo
na. Na pytanie Zbawiciela: ozy miłujesz Mnie, Piotr naszych cza
sów odpowiedział: Totus tuus.

1. J 21, 15—17

2. MODLITWA POWSZECHNA:

P. Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, 
miech ciebie chroni imię Boga Jakuba.

W. Kyirie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson 
P. Niech tobie ześle pomoc ze świątyni 

i niech cię wspiera z Syjonu.
W. Kyrie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson 
P. Niech pamięta o wszystkich twoich ofiarach 

i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
W. Kyrie eleyson, C^hryste eleyson, Kyrie eleyson 
P. Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz 

i wypełni każdy twój zamysł.
W. Kyrie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson
Dołączmy naszą osobistą modlitwę w ciszy ....

ZAKOŃCZENIE

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze 
swe nad tobą i uszcizęśliwia swą łaską. Niech zwróci ku tobie 
oblicze swoje, niech cię zachowa i obdarzy zdrowiem.

3. Nasze prośby niech umocni modlitwa, której nauczył nas Je
zus Chrystus.

OJCZE NASZ

4. MODLITWA KONKLUZYJNA:
Boże Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych wejrzyj łaska

wie ina swojego sługę Jania Pawła, którego ustanowiłeś Pastę-
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rzem Twojego Kościoła. Daj mu słowem i przykładem przyczy
niać się do dobra ludu, któremu przewodzi, by rozszerzało się 
Twoje Królestwo na ziemi i Twoje Imię święciły wszystkie 
narody ziemi. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.

Opracował Bogusław Nadolski

ANDRZEJ ZUBERBIER

„CZŁOWIEK DROGĄ KOŚCIOŁA” 
O eklezjologii Jana Pawia II

Eklezjologia Jana Pawła II jest tematem tak szerokim, że w 
jednym wykładzie ograniczyć się trzeba z konieczności do przed
stawienia paru momentów, które wydają się dla niej szcźególnie 
charakterystyczne. Poza dokumentami papieskimi podstawę mojej 
wypowiedzi stanowić będzie także wcześniejsza praca Karola Woj
tyły, wówczas jeszcze arcybiskupa krakowskiego, U podstaw od
nowy (Kraków 1972), będąca, jak wiadomo interpretacją osiąg
nięć Soboru Watykańskiego II. Znajdziemy w niej pewne istotne 
wątki, a także metodę refleksji rozwinięte później w naucza
niu papieskim. Na pierwszy rzut oka jest widoczne, że TJ pod
staw odnowy stanowi intelektualne, teoretyczne podłoże, w któ
rym zakorzenia się późniejsza encyklika Redemptor hominis z 
istotnym dla niej sformułowaniem, że „człowiek jest drogą Ko
ścioła”.

1. W książce U podstaw odnowy kardynał Wojtyła mówi o dwo
jakiej interpretacji nauki Soboru Watykańskiego II, o organicz
nym scaleniu, „jakie dokonuje się równolegle w myśleniu i działa
niu Kościoła jako wierzącej wspólnoty”. Ta integracja „dokonuje 
się zaś w ten sposób, że magisterium ostatniego Soboru odnajdu
jemy i niejako odczytujemy w całym dotychczasowym magiste
rium Kościoła i — wzajemnie — całe dotychczasowe magisterium 
odnajidujemy w magisterium ostatniego Soboru, niejako odczytu
jemy w jego kontekście”. „Prawo integracji — dodaje Autor — 
jest prawem tożsamości Kościoła” (s. 34).

Tym sformułowanym przez siebie prawem o integracji kieruje 
się Papież w całym swoim nauczaniu, przede wszystkim w> ency


