
Czas epidemii koronawirus, czyli czas odosobnienia i izolacji fizycznej 
od rodziny, znajomych i wspólnoty jest przyczynkiem do moich 
wspomnień i rozważań. Nawiązując do szczególnego okresu, to jest 
stulecie urodzin Świętego Jana Pawła II, chciałbym się z wami podzielić 
wspomnieniami o tym szczególnym człowieku. Tak o człowieku, polskim 
papieżu Świętym Janie Pawle II. Wielu z was na pewno związanych jest 
z tą postacią poprzez uczestnictwo w spotkaniach z nim tak w Polsce jak 
i w Kanadzie. Wielu z nas spotkało go na drodze słowa, które głosił i 
kierował do nas, do naszych małżeństw, do naszych rodzin, do 
naszych wspólnot. Dla mnie i dla mojego małżeństwa Święty Jan Paweł 
II był zwiastunem nowej rzeczywistości. Stało się to ponad 20 lat temu, 
kiedy razem z moją żoną Danusią zdecydowaliśmy się na emigrację do 
Kanady. Po złożeniu niezbędnych dokumentów, (a nie była to prosta 
sprawa), otrzymaliśmy z ambasady kanadyjskiej zawiadomienie, że 
nasze interview odbędzie się w Rzymie. Wielka była nasza radość i 
zaskoczenie z tego zbiegu okoliczności. Załatwić sprawy urzędowe i 
przeżyć wspaniałą przygodę w Rzymie- trudno sobie wymarzyć lepszy 
scenariusz. I tak po krótkich przygotowaniach cała nasza piątka, to 
znaczy ja z Danusią i trzema synami znaleźliśmy się w Rzymie w domu 
noclegowym sióstr zakonnych, gdzie zaoferowano nam nocleg i 
wyżywienie, na czas naszego pobytu. Wydawałoby się, że nic nie 
zakłóci harmonogramu naszej wizyty- zwiedzanie zabytków i wizyta w 
ambasadzie, gdyby nie wiadomość o zaginięciu naszej walizki, w której 
przechowywałem dokumenty potrzebne na interview w ambasadzie 
kanadyjskiej. Trzeba tu dodać, że wydobycie ich z polskich urzędów i 
tłumaczenie na język angielski zajęło nam ostatnie pół roku. Ogarnęła 
mnie wściekłość, którą potęgowało uczucie niemocy i bezsilności. I tak z 
bezradnością patrzyłem na walący się w gruzy scenariusz mojego 
(naszego życia) Wtedy jednak nie rozumiałem i nie wiedziałem, że może 
istnieć inny scenariusz, ten pisany ręką Boga. Swoją frustrację i złość 
okazywałem w apatii i zniechęceniu do tego wszystkiego co mnie 
otaczało, do tego pięknego miasta, jego zabytków i piękna wiosennej 
aury. Ale moja żona Danusia przyjęła inną postawę. Razem z dziećmi, 
poszła do kościoła, aby tam w modlitwie wszelkie nasze problemy 
powierzyć Bogu. Na drugi zaś dzień, po dość długiej perswazji, udało się 
jej namówić i mnie na eucharystię.  Pamiętam ten czas w kościele, czas 
pełen pretensji tak do siebie jak i do pana Boga. Nurtowało mnie wiele 
pytań. Dlaczego teraz? dlaczego ja? Pytań było wiele, ale brakowało 
odpowiedzi. A jeśli ona była, to ja jej wtedy nie słyszałem i nie 
widziałem. Wszystko to zmieniło się po powrocie do domu noclegowego, 
gdzie jedna z sióstr zakonnych poinformowała mnie, że dzwonił młody 
Polak pracujący we Włoszech i zawiadomił, że przez pomyłkę zabrał 
moją walizkę zamiast swojej. Jak się okazało, obie były tego samego 



koloru. Umówiliśmy się na spotkanie przy fontannie na placu Świętego 
Piotra, gdzie miałem odebrać swoją własność. Ta wiadomość rozpętała 
burzę w moim mózgu i zmieniła sposób postrzegania innych ludzi i ich 
oceny. Zdumienie moje osiągnęło apogeum, kiedy na spotkaniu z tym 
młodym człowiekiem i jego żoną (w szóstym miesiącu ciąży) 
dowiedziałem się, że pracuje on i mieszka 60 km od Rzymu i aby oddać 
mi moją walizkę, zdecydował się podjąć trud dalekiej podróży. I znów w 
mej głowie zaczęły się tworzyć pytania- jak to możliwe? to jednak są 
tacy ludzie? czy ja bym też tak zrobił? Dlatego, gdy dziś słyszę, że my 
Polacy na emigracji jesteśmy egoistami i wzajemnie sobie nie 
pomagamy, to zawsze gorąco i energicznie tym przekłamania 
zaprzeczam. lecz Moi drodzy to nie koniec tego dnia niespodzianek. Po 
spożyciu kolacji i podeszła do nas nie znana nam siostra zakonna i dała 
w prezencie wejściówkę dla rodziny na prywatną audiencję u papieża 
Jana Pawła II. Ponownie pojawiły się pytania. Dlaczego my? Dlaczego 
ja? Dla mnie w tym okresie, Jan Paweł II był jedynie papieżem. Tylko 
papieżem i hierarchą, kościoła katolickiego.  Ja sam formowany na 
bazie socjalistycznej nauki porządku społecznego nie znałem papieża 
ani jego nauki. Moja żona Danusia przeżywała głęboko to wydarzenie, 
co wynikało z jej wrażliwości religijnej, wyniesionej z domu rodzinnego. 
Dla mnie punktem zwrotnym był moment, kiedy ucałowałem dłoń 
papieża.  Wówczas po mej twarzy zaczęły płynąć łzy. Tak Łzy. Jak 
groch toczyły się po mojej twarzy i nie wiedziałem, dlaczego? Tak, wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, dlaczego. I ponownie w mym sercu pojawiły się 
pytania- co się dzieje? Patrzę na starego człowieka, który wolnym 
krokiem i z uśmiechem na ustach podchodzi do ludzi i wita się z nimi, 
ale szczególną uwagę poświęca dzieciom.   Co On może zmienić w 
moim życiu? Teraz umiem na to pytanie odpowiedzieć i to dzięki dziś już 
Świętemu Janowi Pawłowi drugiemu. Bo przecież On do nas wszystkich 
i do mnie osobiście mówił” Otwórzcie drzwi Chrystusowi „Teraz wiem, że 
w moim sercu wówczas otwierały się drzwi dla Jezusa. Teraz wiem, 
że ten młody człowiek, który przyjechał, aby oddać mi walizkę, nie 
przyjechał sam. On przyjechał z Jezusem- w swym sercu.  Następne 
lata, to były lata szukania Jezusa, w rodzinie, małżeństwie i we 
wspólnocie kościoła. Uwierzcie mi, że były to trudne poszukiwania, ale 
właśnie to w Kanadzie, we wspólnocie małżeństw ruchu Domowy 
Kościół, znalazłem ludzi którzy pomogli mi znaleźć ścieżkę którą 
powinienem kroczyć, aby spotkać Jezusa. Na tej drodze niosłem słowa 
świętego Jana Pawła II” człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Również 
dzisiaj, w czasie epidemii zarazy, kieruje się jego słowem” w chorobie 
czy jakimś innym cierpieniu, trzeba się zawierzyć Bożej miłości, jak 
dziecko, które zawierza wszystko co ma najdroższego tym, którzy je 
miłują, zwłaszcza rodzicom. Jak widzicie chociaż nie ma już z nami Tego 



Świętego, wspaniałego człowieka, to mamy jego naukę, jego słowa, jego 
przesłanie, tak aktualne na każdą okoliczność i czas naszego życia 
codziennego.  Nauka jego niesie miłość pokój i nadzieję. Dlatego też 
namawiam was serdecznie siostry i bracia naszej wspólnoty z okazji 
setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II o modlitwę dziękczynną, 
za tego wspaniałego Polaka papieża i Świętego- Jana Pawła II 
 

 

 z wyrazami szacunku Zenon 

 

 

 PS, aby nikt z was nie wątpił w prawdziwość moich słów i aby 
wyeliminować przypuszczenia co do fikcji literackiej powyższego tekstu 
pozwalam sobie załączyć zdjęcie z tego okresu z   św. Janem Pawłem 
II      
 

 
 

 


