
Wspomnienie ze spotkana z Janem Pawłem II podczas Światowych Dni 

Młodzieży w Kanadzie 2002 rok. 

Wielkie wydarzenie w Kanadzie, spotkanie młodzieży z całego świata z 

papieżem Janem Pawłem II. Rok 2002-gi, to również rok, w którym urodził się 

nasz syn Nicolas. Miesiąc lipiec, byłam w szóstym miesiącu ciąży, kiedy 

odbywały się ŚDM. Pamiętam to była środa lub czwartek, piękny słoneczny 

dzień, pojechałam z siostrą i znajomymi do Centennial Park, gdzie po polsku 

była prowadzona katecheza, jak również odbywały się koncerty polonijnych 

zespołów i grup tanecznych utworzonych w Kanadzie. Nie mieliśmy możliwości 

uczestniczyć w drodze krzyżowej która odbywała się w piątek na ulicach 

Toronto, ani w nocnym czuwaniu z soboty na niedzielę w Dawnsview Park. Ale 

z niecierpliwością czekałam na Msze Św. i spotkanie z Janem Pawłem II. 

Niedziela rano wyjechaliśmy bardzo wcześnie, aby ze znajomymi dojechać na 

miejsce. Dotarliśmy tam około 7 i nie zapomnę, jak wielkie wrażenie zrobiła na 

mnie ilość osób jaka tam była. Byli to w większości młodzi ludzie, tysiące osób 

zebranych tam w jednym celu, aby uczestniczyć w Eucharystii z papieżem, 

posłuchać jego głosu i go zobaczyć. Kiedy już tam dotarliśmy musieliśmy 

znaleźć miejsce w naszym sektorze. Ale niestety pogoda nie sprzyjała, padał 

deszcz i było bardzo chłodno. Nie zapomnę tej serdecznej twarzy osoby, która 

spojrzała na mnie, kiedy już tam siedzieliśmy na polowych krzesełkach w 

deszczu i czekaliśmy na przybycie papieża. Ta kobieta widząc ze jestem w ciąży, 

a jeden parasol, który mieliśmy na cztery osoby niewiele nas chronił, podeszła i 

okryła mnie kawałkiem foli. Byłam bardzo wzruszona tym, że te tysiące osób z 

których wiele było całkiem przemokniętych, nie zwracali uwagi na ten deszcz, 

oczekując niecierpliwie, ze śpiewem i uśmiechem na twarzy, na przybycie 

papieża Jana Pawła II. I ogromna radość ogarnęła wszystkich, kiedy 

zobaczyliśmy krążący helikopter, Jest Papież!!! Deszcz, który padał cały czas 

przestał w momencie, kiedy Jan Paweł na rozpoczęcie Mszy Świętej zrobił znak 

krzyża, a na niebie zaświeciło piękne słońce. Pomimo jego wieku i stanu 

zdrowia, potrafił wnieść wiele radości i życia w każdą osobę, która tam była.   

To była dla mnie szczególna Eucharystia, gdzie usłyszałam słowa, że mamy być 

“Solą tej Ziemi i Światłem tego Świata”. Te słowa utwierdziły mnie w 

przekonaniu, aby dalej trwać we wspólnocie Domowego Kościoła do której 

wstąpiliśmy z Zenkiem rok wcześniej. Moja intencja tej Eucharystii była prośbą 

o szczęśliwy poród. Do dziś myślami wiele razy wracam do tego spotkania i 

jego przesłania do nas. 
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