
„Był człowiekiem świętym”. 

Chociaż nigdy osobiście nie spotkałem Jana Pawła II, nie licząc uczestnictwa we Mszy Świętej 

kończącej Światowe Dni Młodzieży w Kanadzie, która miała miejsce w Downsview Park 28-

ego lipca 2002 roku, to Jego wpływ na moje życie był ogromny i w dalszym ciągu taki 

pozostaje.  Na wspomnianej Mszy Świętej była dość spora grupa małżeństw i osób z 

Domowego Kościoła. Były to nasze pierwsze lata w tej wspólnocie i Jego błogosławieństwo 

udzielone na koniec Eucharystii stało się naszym światłem na kolejne lata jak również w 

Diakonii Wyzwolenia, która zawiązała się w Kanadzie 2004-tym roku. I to był właściwie ten 

moment, gdzie zacząłem wraz z Danusią odkrywać postać założyciela naszego ruchu, sł. 

Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, którego życie było tak bardzo głęboko powiązane ze 

św. Janem Pawłem II (wcześniej z biskupem i arcybiskupem Karolem Wojtyłą). Nie można 

zrozumieć Krucjaty Wyzwolenia Człowieka bez nauczania i życia Jana Pawła II. Cała teologia 

wyzwolenia oparta jest na Słowie Bożym i nauczaniu Świętego papieża, szczególnie poprzez 

Jego pierwsze trzy encykliki. KWC jest przecież darem Ruchu Światło-Zycie dla papieża i 

odpowiedzią na Jego słowa skierowane do Polaków. Została ona proklamowana podczas 

pierwszej wizyta Ojca Świętego w Polsce w 1979 roku w Nowym Targu. Wizja wolności 

nakreślona przez Jana Pawła II pokrywała się całkowicie z Jego życiem i świadectwem. Nigdy 

nie potępiał człowieka, tylko grzech i nauczył mnie szacunku do ludzi, wszystkich ludzi. Bez 

tego niemożliwe byłoby prowadzenie Diakonii Wyzwolenia, organizowania rekolekcji i 

spotkań oraz dawania świadectwa bycia w Krucjacie nawet wśród osób innych wyznań. 

Jan Paweł II do ostatnich swoich godzin życia służył, a Jego ostatnia audiencja w 

Watykańskim oknie, bez słów których nie mógł wypowiedzieć, stała się dla mnie 

najpiękniejszą i najbardziej wymowną katechezą w życiu. Służyć do końca tak jak On, jest 

moim celem i dlatego Jego postawa jest dla mnie wzorem, aby nigdy nie powiedzieć dość, 

teraz kolej na innych, tylko służyć i dzielić się z innymi w sposób w jaki Pan Bóg zaplanował. 

Moment Jego odejścia z tego świata, który wspólnie w naszej rodzinie przeżyliśmy przed 

telewizorem, w ciszy, modląc się, aby ze łzami w oczach Go pożegnać, na zawsze pozostanie 

w naszej pamięci. Parę dni później Jego pogrzeb, przeżyty we wspólnocie parafialnej, w 

całkowicie zapełnionym kościele Św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga. Wiele zakładów 

pracy w dniu pogrzebu było pozamykanych i wśród nich także mój zakład, w którym w tym 

czasie pracowałem. Był to dla mnie i dla wielu ludzi na całym świecie znak, bez względu na 

pochodzenie i wiarę, jak wielkim szacunkiem i autorytetem, cieszył się Jan Paweł II. 

Na 30 rocznicę naszego ślubu, wybraliśmy się do Rzymu. Nasza znajoma, przyjaciółka 

Danusi, mieszkająca na stałe w Rzymie, oprócz audiencji na Placu Świętego Piotra z 

papieżem Franciszkiem, ofiarowała nam jeszcze jeden wspaniały prezent. Uczestniczyliśmy 

we Mszy Świętej przy grobie Świętego Jana Pawła II.  W ten sposób mogliśmy ofiarować 

siebie, nasze małżeństwo, nasze dzieci oraz wspólnotę Krucjaty Świętemu Janowi Pawłowi II. 

Mi nie udało się z nim spotkać, jak był wśród nas (mojej zonie tak, gdyż przed przylotem do 

Kanady mieszkała w Rzymie), lecz musiałem czekać do czasu, kiedy został ogłoszony 

świętym. 



Jan Paweł II jest również mi bardzo bliski z powodu Jego zamiłowania do przyrody, gór, 

jezior. Każdą wolną chwilę wykorzystywał, aby spędzać czas w sposób w jaki ukochał od 

młodych lat. Ten styl życia stał się również dla mnie i mojego syna treścią naszych wspólnych 

wakacji. Wielokrotnie, gdy sięgam po filmy i zdjęcia z bardzo licznych podróży z synem, 

Danusia kwituje to zwykle powiedzeniem: „znów ta zielenina” (moja żona urodziła się w 

Szczyrku i jest miłośnikiem gór, podobnie jakim był J.P.II).  W ostatnich latach zacząłem 

odkrywać Pana Boga w tym pięknie co nas otacza, które sam stworzył, uwielbiając Go. Przez 

to też mogę jeszcze bardziej zrozumieć i pokochać Św. Jana Pawła II. Inspiracją do tego stała 

się dla mnie książka Lino Zani: „Był Człowiekiem Świętym”, gdzie poprzez wspólne 

zainteresowania, pasje i świadectwo rodzi się przyjaźń i wiara, a nie poprzez kazania, nauki i 

upomnienia. Chcesz się dowiedzieć jak być świętym, przeczytaj tę książkę. 

Święty Jan Paweł II jest ciągle obecny w moim życiu. Jego słowa wypowiedziane i zapisane są 

drogowskazem do poznania Boga, do umiłowania i zrozumienia wolności, do jeszcze 

większego pokochania i oddania się Maryi. Jest żywym odbiciem słów zawartych w Piśmie 

Świętym. 

Święty Janie Pawle II, módl się za moje małżeństwo, moją rodzinę i wspólnotę Domowego 

Kościoła i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 
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