
Explozie de respect si iubire
In ultimele zile înainte de moartea 

lui Ioan Paul al II-lea, ca si înainte si 

după  înmormântare sa am fost martorii 
unei nemaiîntâlnite explozii de iubire 
pentru persoana Papei, atât catolicii 
cât şi credincioşii altor biserici creştine, 
comunită ţ i bisericeşti, persoane care nu au 
primit botezul precum şi toată  lumea de 
bună  credinţ ă . Conform datelor Sfântului 
Scaun, patru milioane de pelerini din 
întreaga lume au sosit la Roma pentru 

a-şi lua ră mas bun de la Papa Ioan Paul 
al II-lea. Toate informaţ iile legate de 
boala, moartea si înmormântarea Papei 
au fost transmise de şase mii de jurnalişti 
acreditaţ i. Funeraliile au fost prezentate 
de că tre 137 de staţ ii de televiziune din 
81 de ţ ari, însă  cu siguranţ ă  numă rul lor 
a fost mai mare, deoarece multe agenţ ii de 
media nu au fost înregistrate.

La Slujba religioasă  funerară  au par-

ticipat delegaţ ii oficiale, preşedinţ i şi 
şefi de guverne din 180 de tari, precum 
şi delegaţ ii ale diferitelor Biserici eclezi-

ale, comunită ţ i şi religii ne-creştine. Con-

form estimă rilor din partea Protecţ iei 
Civile Italiene,  Statul Vatican a declarat 
ca în timpul expunerii trupului Sfântului 
Pă rinte în Bazilica Sf. Petru, în perioada 4 

- 7 aprilie, la fiecare minut în Bazilica au 
intrat 350 de persoane, iar la fiecare oră 

aprox. 21 de mii. Pentru a vedea mă car 
pentru câteva secunde corpul neînsufle-

ţ it al Papei şi pentru ai aduce un ultim 
omagiu trebuia aşteptat la rând 5 km., în 
medie între 18 până  la 24 de ore. în dife-

rite punte la Roma au fost instalate ecrane 
de proiecţ ie, pentru a face posibilă  parti-

ciparea la ceremonia liturgică tuturor ace-

lora care nu au reuşit să  ajungă  în Piaţ a Sf. 
Petru şi Via della Conciliazione.

In timpul decesului şi a înmormântă rii 
am fost martorii unei imense manifestă ri 
de respect, ataşament şi iubire pentru Ioan 
Paul al II-lea, şi aceasta pe o asemenea 
scară cum nu s-a mai auzit în istoria ome-

nirii. In timpul agoniei Sfântului Pă rinte 
zeci de mii de oameni, în majoritate tineri 
s-au adunat în Piaţ a Sf. Petru, pentru ca 
rugându-se  împreună , ziua şi noaptea să  
însoţ ească  sufleteşte Pontiful pe moarte.

Sâmbă tă  2 aprilie  în ajunul Duminicii 
Indură rii Domnului la orele 21.37 Sfântul 
Pă rinte a şoptit uşor „Amen” şi s-a dus la 
casa Domnului.

In acest timp în Piaţ a Sf. Petru se 
rugau „Rozariul” aprox. 100 de mii de 
credincioşi. Informaţ ia despre moartea 
lui Ioan Paul al II lea a transmis-o celor 

prezenţ i  arhiepiscopul Leonardo Sandri. 
După  scurte aplauze toţ i au îngenuncheat 
şi s-a lă sat o linişte grea. S-a continuat 
apoi rugă ciunea rozariului.

In acest timp sute de milioane de 

oameni din Polonia şi din întreaga lume 
durau în rugă ciune. Peste tot domnea 
o nemaiîntâlnită  atmosferă  de fraternitate, 
nu era disperare, ci profunzimea momen-

tului si pace care venea de la Domnul. 

A schimbat
cursul istoriei

Pontificatul lui Ioan Paul al II-lea a schimbat cursul istoriei 

lumii, transformând conştiința şi inima a sute de milioane de 

oameni. Aceasta face să fie unul dintre cele mai importante 

din istoria creştinismului. 

Numărul doi  • 3



In mod spontan oamenii s-au adunat în 

pieţ e şi biserici pentru a forma comunită ţ i 
de rugă ciune, pentru adorarea Preasfântul 
Sacrament sau purcederea la Sacramentul 
de Pocă inţ ă . După  moartea Sfântului Pă rinte, 
la confesionale au crescut cozile, au avut loc 
numeroase reîntoarceri la credinţ ă .

Toţ i comentatorii afirmă   că  interesul 
pentru persoana lui Ioan Paul al II-lea în 

timpul bolii, morţ ii şi înmormântă rii Sfin-

ţ iei Sale au fost atât de mari, încât a depă-
şit cu mult orice alt mare eveniment din 
istoria omenirii. In decurs de 72 de ore 
după  moartea Sfântului Pă rinte au fost 
de 10 ori mai multe informaţ ii în media, 
decât în acelaşi timp, după  alegerile pre-
zidenţ iale în Statele Unit.

 „Global Language Monitor”, publică  
rezultatele analizelor sale şi constată  că  
transmisia de la Vatican care a relatat ulti-
mele zile ale bolii, morţ ii şi înmormântă-
rii lui Ioan Paul al II-lea a depă şit până  şi 
relaţ iile atât de dramatice ale evenimen-
telor teroriste care au fost atacul de la 11 
septembrie la WTC, sau dezastrul produs 
de tsunami. Aceasta nu numai în Statele 
Unite unde toate staţ iile de televiziune au 
relatat ore în şir evenimentul de la Vati-
can ci în toată  America Latină , Europa, în 
Filipine, Coreea de Sud şi multe alte ţ ă ri.

In Marea Britanie laicizată , unde religia 
de stat este anglicanismul, în mass-media 

se acordă  foarte puţ in loc chestiunilor de 
credinţ ă , după  moartea lui Ioan Paul al 
II lea media a schimbat total atitudinea. 
Cotidianul „Daily Miror” din 4 aprilie 
2005 a dedicat 19 pagini decesului Papei. 

„The Independent” 13 pagini, „The Times” 
11 pagini. La fel au fă cut şi alte jurnale sau 
staţ ii de televiziune şi radio.

Grace Davie, directorul Centrului de 
Studii Europene la „Exter University” în 
Marea Britanie a afirmat că  reacţ ia euro-

penilor la moartea Papei a scos la iveală  
fragilitatea seculariză rii europene.

Chiar şi ziarul anticatolic „New York 
Times” în articolul din 7 aprilie recunoaşte 
că  Ioan Paul al II-lea a obţ inut un mare 
succes printre tineri deoarece „ a lă sat 
o întreagă  generaţ ie romano-catolică  anga-

jată  în formarea Bisericii, în mod mai con-
servator decât a fă cut-o pă rinţ ii lor „.

Uimitoare a fost reacţ ia la vestea mor-

ţ ii lui Ioan Paul al II-lea în agenţ iile media 
din ţ ă rile musulmane.

Arhiepiscopul Giuseppe de Andrea 
care este nunţ iu apostolic în Kuweit, 
Bahrain, Iemen, Catar şi delegatul apos-

tolic în Emiratele Unite Arabe, Arabia 
Saudită  şi Oman a declarat că  informaţ i-

ile agenţ iilor media arabe în timpul bolii, 
morţ ii şi înmormântă rii lui Ioan Paul al II, 
au fost uimitor de frumoase şi complete. 

Revistele au dedicat primele pagini 
personalită ţ ii lui Ioan Paul al II, iar sta-

ţ iile de televiziune şi radio au emis relaţ ii 
detaliate despre Vatican.

 Toate cele şapte ţ ă ri ale acestei regi-

uni au trimis delegaţ ii oficiale de guvern 
la înmormântarea Sfinţ iei Sale.

Sfințenia lui Ioan Paul al II-lea 
fascinează

Papa Ioan Paul al II-lea a fascinat 
oamenii de pe tot globul cu personalita-

tea sa deosebită . Fiecare om care a avut 
fericirea sa-l întâlnească  a simţ it prezenţ a 
iubirii, sfinţ eniei şi apropierea Domnului. 
Ioan Paul al II-lea a fost omul rugă ciunii, 
un mistic şi de aceea Domnul Isus Cris-

tos a putut acţ iona prin el şi face prezentă  
iubirea sa. Oamenii au simţ it intuitiv şi 
pentru aceea în timpul Slujbei religioase 
funerare au apă rut în mod spontan stri-
gă turi şi transparente cu înscrisul „Santo 
subito” („sfânt imediat”!). Ioan Paul al II-
lea a îndeplinit voinţ a Domnului până  la 
capă t, în tot timpul vieţ ii sale a mers pe 
drumul credinţ ei  cu mult curaj, încredin-
ţ ându-se total în Domnul Isus Cristos prin 
Sfânta Maria.

Rugaciunea rozariului în intenția Papei Ioan Paul al. II-lea,  2 aprilie 2005.

Procesiunea din Palatul Apostolic la Bazilica Sfântul Petru, 2 aprilie 2005.
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 In ultimii ani, zile şi ore ale vieţ ii sale 
pe pă mânt a predicat cea mai gră itoare şi 
emoţ ionantă  Evanghelie a suferinţ ei şi ne-

a dat lecţ ia sfârşitului vieţ ii. In testamentul 
să u a scris (...)  posibilitatea morţ ii fiecare 
trebuie întotdeauna să  o ia în conside-

rare şi întotdeauna. Si întotdeauna trebuie 
să  fie pregă tit că  va sta înaintea Domnu-

lui şi Judecă torului – şi simultan Tată l şi 
Ră scumpă ră torul. Aşadar şi eu iau mereu 
în consideraţ ie toate acestea, încredinţ ez 
acel moment decisiv Maicii lui Cristos şi 
a Bisericii – Maicii speranţ ei mele. (...). 
Doresc încă  odată  să  mă  încredinţ ez Voin-

ţ ei Domnului. Chiar El va decide când si 
cum va trebui să  sfârşesc viaţ a mea pă mân-

tească  şi ministerul meu pastoral. În viaţ ă  
şi în moarte, Totus Tuus prin Neprihă-

nita (Preacurata). Acceptând deja această  
moarte, sper că  Isus Cristos îmi va da harul 
pentru ultima trecere, adică  Paştele (tre-
cerea) meu. De asemenea, sper să  o facă  
utilă  şi chiar prin aceasta mai importantă , 
cauză  că reia, încerc să -I slujesc: mântuirea 
oamenilor, salvarea familiei umane şi în ea, 
a tuturor naţ iunilor şi a tuturor popoarelor 
(printre ele mă  gândesc în mod deosebit şi 

la Patria mea terestră ), pentru persoanele 
care mi-au fost încredinţ ate în mod deo-
sebit, pentru problemele Bisericii, pentru 
slava lui Dumnezeu”.

Această  dorinţ ă  a lui Ioan Paul al II-
lea, exprimată  în testament s-a îndepli-
nit în întregime. Domnul a fă cut moartea 
sa  nemaiauzit de „ utilă  ... pentru mân-

tuirea oamenilor”. Am fost martorii unui 
miracol de transmiterea a iubirii Dom-

nului Isus Cristos asupra unui puhoi de 
mulţ ime prin suferinţ a şi moartea lui Ioan 
Paul al II-lea. Numai Domnul ştie cât de 
mulţ i oameni pe întreg pă mântul, datorită  
acestui mister şi-au deschis larg inimile 
lui Cristos, s-au apropiat de Sacramen-

tul Pocă inţ ei, luând decizia să -L urmeze  
pe Isus Cristos în fiecare zi „ pe drumul 
îngust” al credinţ ei.   (Mt 7,14).

In omilia rostită  în timpul ceremoniei 
de înmormântare, actualul Papă  Bene-
dict al XVI-lea a spus că  Ioan Paul al II-
lea a fost ”capelan până  la sfârşit, pentru 
că  a oferit viaţ a sa Domnului pentru oile 
sale, pentru oile din întreaga lume, slu-

jind zilnic Bisericii, mai cu seamă  în gre-
lele încercă ri din ultimele luni. In acest 
fel a devenit una cu Domnul, Pă storul cel 
bun care-şi iubeşte oile sale (...)  Iubirea 
faţ ă  de Domnul a fost forţ a dominantă  la 
iubitul nostru Sfânt Pă rinte; cine l-a vă zut 
rugându-se, cine a auzit cum rostea , ştie 
despre aceasta. Si datorită  acestei înră dă-

cină ri  profunde în Isus Cristos a putut să  
ducă  povara, ce depă şea puterea pur 

fot. Arturo MariOamenii stau la rând la intrarea în Bazilica Sfântul Petru pentru a aduce un ultim omagiu defunctului Papă
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Prin suferința şi  moartea 
lui Ioan Paul al II-lea am fost martorii unei 
mari minuni  de transmitere 
a iubirii lui Isus Cristos 

asupra unui puhoi de oameni.
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umană : a fi pă storul turmei lui Isus Cristos, 
a Bisericii Lui cea de toate zilele (...)”. 

In prima perioadă  a pontificatului Sfân-
tului Pă rinte, încă  tână r şi plin de forţ ă , sub 
îndrumarea lui Isus Cristos a ajuns la mar-
ginile pă mântului. Mai târziu însă  a luat 
asupra sa greutatea suferinţ ei în Isus Cris-
tos, de în ce mai bine a înţ eles adevă rul 
cuvintelor. Alţ ii te vor încinge. Si chiar în 
această  comuniune cu Domnul suferind  
neîncetat, cu un nou elan glă suia Evanghe-
lia, taina iubirii până  la capă t” (I. 13, 1). 

A citit pentru noi taina Pascală  ca 
taina Indură rii Domnului. In ultima sa 
carte a scris că  graniţ a dedicată  ră ului este 
ultima Indurare a Domnului (Memorie şi 
Identitate, 10). Meditând asupra atentatu-

lui asupra vieţ ii sale a spus: Domnul Isus 
suferind pentru noi toţ i a dat un nou sens 
suferinţ ei, a condus-o într-o nouă  dimen-

siune, într-o nouă  ordine: ordinea iubirii 
(...) Aceasta este o suferinţ ă  care arde şi 
absoarbe ră ul cu focul iubirii şi scoate din 
orice pă cat fructele bună tă ţ ii. (Idem, 26). 
Animat de această  viziune Papa suferea 
şi iubea în comuniune cu Domnul şi prin 
urmare transmiterea suferinţ ei sale, a tă ce-

rii sale era atât de gră itoare şi roditoare.
Sfântul Pă rinte a aflat cea mai curată  

Indurarea a Domnului în Maica Domnului.
Cel care a pierdut în copilă rie pro-

pria mamă  cu atât mai mult a iubit Maica 
Domnului. A auzit cuvintele Domnului 
crucificat , ca şi când iar fi fost adresate 
personal: Aceasta este mama ta ! Si a pro-

cedat ca un discipol îndră git : a primit-O 
în stră fundurile existenţ ei sale (eis ta idia; 
I 19,27) – Totus Tuus.  Si de la Maica 
Domnului a învă ţ at să  se armonizeze cu 
Isus Cristos. Pentru noi toţ i a ră mas neuitat 
momentul din ultima Duminică  a Paştelui 

a vieţ ii sale Sfântul Pă rinte, însemnat de 
suferinţ ă  s-a ară tat încă  odată  în fereastra 
Palatului Apostolic şi pentru ultima oară  
a transmis binecuvântarea „Urbi et Orbi”. 
Putem fi siguri că  Papa al nostru cel iubit 
stă  acum la fereastra casei Domnului, ne 
priveşte şi ne binecuvântează . Da, binecu-
vântează -ne, Sfinte Pă rinte ! Încredinţ ă m 
sufletul tă u drag Maicii Domnului, Maicii 
tale care te-a condus în fiecare zi şi te con-

duce acum la veşnica slavă  a Fiului, Isus 
Cristos, Domnul nostru. Amen”. 

Zestre spirituală
Defunctul Papă  ne-a lă sat o imensă  

zestre spirituală : exemplul vieţ ii sale, 
suferinţ a şi moartea şi de asemenea teza-
urul învă ţ ă turii sale, înscris pe optzeci şi 

cinci de mii de pagini. Ioan Paul al II-lea 
a avut o imensă  stimă  pentru fiecare om şi 
cerea ca fiecare persoană  să  aibă  garantate 
drepturile de bază  de viaţ ă , de la concepe-

rea şi până  la moartea naturală , precum şi 
dreptul libertă ţ ii conştientei. Pentru el fie-

care om era la fel de important şi pentru 
aceasta niciodată  nu vorbea pe cineva de 
ră u, cu desconsiderare sau dispreţ . In ace-

laşi timp Sfântul Pă rinte în mod neobosit 
a glă suit Adevă rul Revelat, nu lauda audi-

toriul şi nu că uta recunoaşterea.
Cu deosebit curaj transmitea printre 

ascultă tori cele mai incomode şi ne-popu-
lare adevă ruri ale credinţ ei. A mers contra 
curentului, ne fă când compromisuri  şi ne 
ralativizând  adevă rurile Domnului.

Pontificatul lui Ioan Paul al II-lea 
a durat 26 de ani şi şase luni. In acest timp 
Sfântul Pă rinte a efectuat 104 pelerinaje 
în 129 ţ ă ri, 144 că lă torii în Italia, a vizitat 
784 de parohii şi decizii romane şi în Cas-

tel Gandolfo. In total a parcurs 1 271 000 
km, deci de 31 de ori înconjurul pă mân-
tului. A scris 14 enciclice, 15 adhorta-

ţ ii apostolice, 11 constituţ ii apostolice, 
45 de scrisori apostolice, 30 motu pro-

prio precum şi nenumă rate discursuri şi 
omilii rostite cu diferite ocazii. A canoni-
zat 482 de persoane şi a beatificat 1338. 
Înfă ptuirile Pontificatului lui Ioan Paul al 
II-lea sunt atât de mari încât pot fi înţ elese 
numai prin sfinţ enia sa – totala aparte-
nenţ ă  Domnului Isus Cristos prin inter-

mediul Mariei – Totus Tuus.

Preot M. Piotrowski TChr 

Oamenii stau la rând la intrarea în Bazilica Sfântul Petru pentru a aduce un ultim omagiu defunctului Papă
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