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Wszyscy chyba mamy czasem rozterki, czy
pytania, na które na pierwszy rzut oka nie
potrafimy odpowiedzieć. Chciałbym wam i
sobie zadać pytanie: czy mamy kogoś, do
kogo udajemy się po radę, czy mamy swojego
mędrca i przewodnika? Tak? To kogo?
Rodziców, dziadków, nauczycieli, przyjaciół,
księży… oni wszyscy na pewno są
wspaniałymi doradcami. Jednak są też ludzie,
którzy na pierwszy rzut oka nie mogą
powiedzieć nam już nic. Czemu? Bo po prostu
już nie żyją. Ale! Przez ich życie i przez to, co
powiedzieli, możemy się nauczyć naprawdę
wiele. Do takich osób z pewnością należy Jan
Paweł II. W tym specjalnym numerze „Gońca”
zabierzemy was w podróż pełną inspiracji.
Zobaczcie, za co możemy być wdzięczni
Papieżowi, czego możemy się od niego uczyć:
bycia wrażliwym, gotowym, aby dojść do
każdego i wiele, wiele innych. Zachęcam do
wczytania się w te krótkie artykuły, a już
niedługo ukaże się kolejny „duży” numer
naszej gazetki.
Marcin Konkol

Czy można wysyłać zmarłym listy? Oczywiście, że można! Chociaż raczej
nam nie odpiszą, to na pewno będą znali ich treść. Z tą myślą wiele osób z
naszej szkoły podjęło się napisania listu do Świętego Jana Pawła II z okazji
jego setnych urodzin. Chcielibyśmy przedstawić wam kilka z nich, bo
myślę, że warto dowiedzieć się, za co jesteśmy wdzięczni Papieżowi.
Gotowi?
Drogi Janie Pawle II
Dzisiaj obchodzisz już swoje 100 urodziny. Od
zawsze byłeś i nadal jesteś dla wielu Polaków i
ludzi z całego świata dumą i wzorem. Miliony
ludzi wzięło do serca Twoje słowa, piękne
homilie i znaczące wiele nauki i gesty. Ludzie
są Ci wdzięczni za udzielone rady, uznanie,
tłumaczenie spraw, które wcześniej dla
niektórych
były
niewytłumaczalne
i
niezrozumiałe. Byłeś, jesteś i zawsze będziesz
w naszej pamięci.
Jagoda Formela
Drogi Ojcze Święty!
Przyjmij życzenia najlepsze, szczere i z serca płynące. Dziękujemy Ci za
Twoją wielką posługę Bogu i nam.
Marta Kobiela

Ojcze Święty,
dziękujemy za każde słowo i Twoje pielgrzymowanie, za świadectwo
żywego Boga. Dzięki prawdziwej miłości i Twojej postawie świat i kościół
może mocno stać na fundamentach naszej wiary. Tyle otrzymaliśmy od
Ciebie dobra i wiele dowodów przywiązania. Z całego serca bardzo
dziękujemy.
Klaudia Reglińska
Święty Janie Pawle II
Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Za obdarowanie nas
miłością i ciepłem, za otwieranie nowych drzwi zagubionym oraz wsparcie
i dodawanie otuchy w trudnych chwilach. Jesteś dla nas autorytetem i
przykładem, ponieważ pokazywałeś ludziom, jak kochać. Zawsze patrzyłeś
na ludzi przez pryzmat dobra i wydobywałeś z nich to, co najpiękniejsze.
Marta Myszk

Karol Wojtyła miał wiele darów. Jednym z nich była wrażliwość poety i
oczywiście niezwykła zdolność pisania wierszy. Przedstawiamy wam jedno
z jego piękniejszych dzieł.
Matka
Nad Twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty O, ileż lat to już było
bez Ciebie – duchu skrzydlaty.
Nad Twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć – niepojętą.
Nad Twoją białą mogiłą
cisza jasna promienieje,
jakby w górę coś wznosiło,
jakby krzepiło nadzieję.

Kilka słów o wierszu
W 1939 roku Karol Wojtyła napisał wiersz
poświęcony mamie, który później został
włączony do tomu poezji "Renesansowy
psałterz". Wojtyła wyraża w nim tęsknotę, ale
też ogromny szacunek i szczerą miłość do
nieżyjącej matki, którą syn nazywa "zgasłym
kochaniem". Stanowi wyraz bezsilności
wobec śmierci, ale też wiary, że to nie koniec
życia, ale początek. Karol stracił matkę przed
pierwszą Komunią świętą, kiedy miał
zaledwie 9 lat. Zawsze wypowiadał się o niej
ze szczególną czułością i mówił, że miała ona
bardzo duży wpływ na jego życie.
Karolina Damer

Nad Twoją białą mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem o, jak to dawno już było jak się dziś zdaje malutkim.
Nad Twoją białą mogiłą
o Matko – zgasłe Kochanie me usta szeptały bezsiłą:
- Daj wieczne odpoczywanie

Karol Wojtyła na Kaszubach
Jako papież Jan Paweł II pielgrzymował na Pomorze w 1987 i 1999 roku.
Jako kapłan w 1953 roku Karol Wojtyła odwiedził Kaszuby. Na wycieczce,
razem z pięciorgiem krakowskich studentów oraz ks. Czesławem
Obtułowiczem, był w czerwcu 1953 roku. Wspólnie odwiedzili wówczas
Kartuzy i Wejherowo.
- Kaszuby przemierzali pieszo, objuczeni plecakami. Według zapisków
księdza Obtułowicza, wycieczka do Wejherowa dotarła 15 czerwca 1953
roku przed południem - opowiada Regina Osowicka, dziennikarka, pisarka
i badaczka dziejów Wejherowa. - Obaj kapłani oraz studenci modlili się na
schodach kalwaryjskiego kościoła Trzech Krzyży - dodaje.
Ksiądz Karol Wojtyła odwiedził również Piaśnicę, gdzie się znajdują
masowe groby ofiar pomordowanych przez hitlerowców w czasie drugiej
wojny światowej. Według Reginy Osowickiej, modlił się przy zbiorowym
grobie kapłanów.
Na pamiątkę pobytu Karola Wojtyły w Kartuzach w maju 2011 roku przy
wejściu do kolegiaty zamontowano tablicę z informacją o pobycie i
podpisem "Wielkiemu Polakowi - wdzięczni mieszkańcy Kartuz".
Marta Kobiela

Wizyta Papieża w Pelplinie
6 czerwca 1999 roku po raz pierwszy w czasie swojego pontyfikatu
papież Jan Paweł II odwiedził stolicę diecezji pelplińskiej. Wtedy na
modlitwie na Biskupiej Górce w Pelplinie uczestniczyło 300 tysięcy
wiernych. W czasie homilii Jan Paweł II
skierował do wiernych słowa ,,Budujcie dom na
skale, budujcie dom waszego życia osobistego i
społecznego na skale”. Poza tym zatrzymał się
na posiłek w rezydencji Biskupa pelplińskiego
Jana Bernarda Szlagi oraz modlił się w bazylice
katedralnej. Było wiele życzeń i darów dla papieża Jana Pawła II.
Karolina Dampc
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi. Tej Ziemi!
16 października 1978 roku polski kardynał Karol
Wojtyła został wybrany na papieża, co było silnym
ciosem w politykę PZPR, które ograniczało
wpływy i udział kościoła katolickiego. Gdy papież
przyjechał do Polski w czerwcu 1979 roku, była to
pierwsza
wizyta
głowy
kościoła
w
komunistycznym państwie. Władze czuły się bezradne wobec tłumów,
które zebrały się wtedy na warszawskim placu, by wysłuchać homilii Jana
Pawła II. Słowa papieża „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi.”zostały przez niektórych uznane za początki zmian, jakimi było
późniejsze powstanie Solidarności i upadek komunizmu. Papież dał swym
rodakom nadzieję, odwagę i wiarę, bez których nie sposób byłoby
przeciwstawić się systemowi komunistycznemu.
Hania Miszk

Zuzanna Stachowiak
W październiku 2018 roku wybraliśmy się na pielgrzymkę do Rzymu z
okazji 20-lecia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II .
Jednym z najważniejszych miejsc, jakie wtedy zwiedziliśmy, była kaplica
grobu św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra. Tam uczestniczyliśmy we
mszy świętej odprawionej przez ks. dyrektora Grzegorza Kudelskiego.
Zwiedziliśmy także Koloseum i Forum Romanum. W niedzielę na Placu
Świętego Piotra uczestniczyliśmy w modlitwie Anioł Pański
poprowadzonej przez Ojca Świętego Franciszka. Wszyscy byliśmy bardzo
szczęśliwi, gdy papież powitał naszą szkołę z okna papieskiego. Wszyscy
wróciliśmy szczęśliwi i pełni wrażeń.

„Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień
szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości!”
„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie
istotą niezrozumiałą, jego życie pozbawione jest sensu, jeśli nie
objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością.”
„Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę
akceptacji i wsparcia, kiedy najbardziej pragnie być wysłuchany i
kochany.”
„Odkrywanie Chrystusa wciąż od nowa i coraz lepiej jest
najwspanialszą przygodą naszego życia.”
„Tylko Chrystus może zaspokoić serce człowieka. Tylko On daje
siłę i radość życia, bez względu na jakiekolwiek zewnętrzne
ograniczenia i przeszkody.”
„ Wy, Młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami.
Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym! Chrystus
wam ufa i liczy na waszą współpracę. Chrystus was potrzebuje.
Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem waszej
młodości.”

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za nim,
Ty byłeś gotowy, poszedłeś za Panem,
By tam daleko kierować Watykanem.
Takich jak Ty nie było zbyt wielu,
Nasz Ty kochany Karolu - przyjacielu,
Takiego jak Ty papieża już nie będzie,
Choćbyśmy dzisiaj szukali wszędzie.
Byłeś jedyny i wyjątkowy,
Ty byłeś zawsze na wszystko gotowy,
Ty nas jednoczyłeś i pojednywałeś,
Ty w niejedno serce miłość nalałeś,
Ty byłeś jak ojciec,
Ty byłeś jak brat,
Za Tobą podążał ciągle cały świat.
Gdy w Polsce na spotkania przychodziliśmy do Ciebie,
Ty nam mówiłeś "Jestem u siebie",
A na Franciszkańskiej, gdy kazałeś już iść spać,
To młodzi nie chcieli, bo chcieli tam stać,
Być blisko Ciebie, razem z Tobą być, bo po Spotkaniu z Tobą, łatwiej było żyć...
Kochałeś Tatry i Zakopane,
Tam było zawsze Twe serce całe.
Kochałeś do ziemi Ojczystej przyjeżdżać,
Stąd zawsze było ciężko wyjeżdżać.
Tu był Twój dom i Twe Wadowice,
Twoje kochane Polskie okolice.
Byłeś pasterzem, a my owcami,
Ty pozostaniesz na zawsze tu z nami...
Santo Subito, na wieki święty,
Miej Polskę w opiece nasz Ojcze Święty,
A tu w naszych domach, zawsze i wszędzie,
O Janie Pawle II pamiętać się będzie...
Marek Fibic

Karolina Kowalska
Moja mama Maria Kowalska była na spotkaniu z Janem Pawłem II w
Poznaniu, 20 czerwca 1983 roku. Przeprowadziłam z mamą krótki wywiad
na temat wspomnień z tamtego dnia.
- Jak zapamiętałaś mamo spotkanie z Papieżem?
- Było to w czasach, kiedy chodziłam do liceum i pamiętam, że szkoła
sprzeciwiała się temu, żebyśmy jechali na spotanie z papieżem. Nie
usprawiedliwiono nam tej nieobecności. Mimo trudności pojechaliśmy i
dotarliśmy na miejsce około godz. 4:00. Już o tej porze ludzie gromadzili
się na placu, na którym miała być odprawiona msza święta. Zaczęła się
ona o godz. 10:00. Wszyscy ludzie byli bardzo wzruszeni, płakali,
ponieważ Papież mówił o solidarności, o prawdzie. Odniósł pojęcie
solidarności do wszystkich dziedzin życia. Mówił, że solidarność powinna
być w rodzinie, w domu, w pracy. Na całym placu były transparenty z
logiem „Solidarności”. Ludzie siedzieli na dachach budynków, na
drzewach, gdziekolwiek, by posłuchać słów Jana Pawła II. Ja miałam to
szczęście zobaczyć Papieża z bardzo bliska. Ludzie trzymali się za ręce, to
spotkanie wzbudziło we wszystkich nadzieję na to, że w Polsce będzie
jednak lepiej.
- Jakie słowa Papieża wywarły na tobie największe wrażenie?
- Słowa, które Papież wielokrotnie powtarzał, a mówił o tym, żeby w życiu
kierować się prawdą. Powtarzał też, żeby być uczciwym człowiekiem
przede wszystkim wobec siebie, wobec innych. No i co najważniejsze,
dawał ludziom tę nadzieję, o której wcześniej wspomniałam. Papież trafiał
swoimi słowami do każdego człowieka, niezależnie od wieku.
- Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się, mamo powspominać tamte dni.

 "Miłość i odpowiedzialność" – 1960; monografia przedstawiająca
analizę psychologiczną, filozoficzną i teologiczną zjawiska miłości
 "Osoba i czyn" –1969; najważniejsza monografia filozoficzna;
studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej
 "Przekroczyć próg nadziei" – Lublin 1994
 "Tryptyk rzymski" – Kraków 2003
 "Dar i Tajemnica"– 1996
 Wstańcie, chodźmy – Kraków 2004
 Pamięć i tożsamość– Kraków 2005

