
Odszedł Jan Paweł II 

Tu możesz wpisać swoje kondolencje, refleksje, pożegnanie, modlitwy po śmierci Ojca 
świętego Jana Pawła II. 
 
(02.04.2005)  

 
(15.10.2005) 
Zgasło światło w Twoim oknie  
Zapłonął wielki płomien miłości do Ciebie... 
 
autor: Kasia 

• • •  

(01.10.2005) 
odkąd odeszłeś moje życie ciągle jest pod górkę..wszystko sie popsuło, moja psychika juz nie 
wytrzymuje....dlaczego ta jest??:> 
 
autor: ewelina 

• • •  

(16.09.2005) 
Jak okazac wdzięsznośc swą za tysiące łask, jak okazac miłośc swą....Smutno jest mi gdy 
przechodze przed oknem i spogłądam na nie i myśle że Ty już sie tam nie pokarzesz nie 
porzartujesz i nie przemówisz TĘSKNIE za Tobą Ojcze Swięty.Lecz w mym sercu na 
zawsze.....Kraków CIĘ KOCHA CAŁYM SERCEM Dziękuje za wszystko  
 
autor: Monika 

• • •  

(06.09.2005) 
Brakuje mi Twojej siły, miłości, uśmiechu. Kochany Ojcze Św,. Janie Pawle jak żyć bez 
Ciebie? Wiem że pragnąbyś, aby każdy z nas żył po prostu pięknie, na miarę swojego pełnego 
człowieczeństwa. Chciałabym bardzo, aby Twoje słowa wypowiadane przez te 27 lat, kiedy 
tak cudownie przewodziłeś Kościołowi, dotarły do serc wszystkich ludzi!!! Dotarły i 
przemieniły je na Chwałę Bożą. Obiecuję że nie zaprzepaszczę daru Twojej Osoby. 
 
autor: Ola 

• • •  

(23.08.2005) 
Dziekuje Jezu, ze w osobie Jana Pawla II urzeczywistniles swoja milosc ojcowska 
 
autor: magda 
e-mail: mag.pio@wokiss.pl  



• • •  

(21.08.2005) 
odszedł tak nagle i niespodziewanie będzie mi go brakować 
 
autor: damian 
e-mail: martusiamalutka@interi.pl  

• • •  

(16.08.2005) 
Kochany Ojcze Swiety Ty zawsze byles jestes i bedziesz w moim sercu nigdy o tobie niie 
zapomne kocham Cie Ojcze Swiety  

• • •  

(15.08.2005) 
 
 
Ojcze Swiety, nikt nie zastapi nam Ciebie !! 

• • •  

(12.08.2005) 
Człowiekiem spełnionym sie stałeś  
Prawde odnalazłeś szukając wytrwle  
I Prwdąą prowadziłeś  
Z Prawdą już przebywasz  
Nam zostawiasz spichlerz bogatego żniwa  
 
autor: Albino Karol 

• • •  

(11.08.2005) 
chce być księdzem Jan Paweł Wielki i święty którego kocham nad życie pomoże mi wtym. 
Bardzo przeżyłem śmierć ŚW i Wielkiego Jana Pawła II on jest mym światełkiem na ziemi. 
Cały pokój mam w jego portretach i Benedykta więc módlcie się o szybką beatyfikacje sługi 
Bożego Św Jana Pawła II  
 
autor: Marcin Pająk 
e-mail: ks.marcinpajak@wp.pl  

• • •  

(09.08.2005) 
Lolku dobrze że tak się stało. 
 
autor: jalowiec 



• • •  

(01.08.2005) 
W moim sercu żyłeś, żyjesz i nadal będziesz żył. Do tej poru zdarza mi się poprostu 
zapomnieć ze ... juz odszedłeś. Obiecuję że bedziesz zył w moim sercu do ostatnich chwil 
mojego życia.TAK BARDZO CIĘ KOCHAM!!! 
 
autor: solistka(17) z Łapczycy 
e-mail: marzena_czekaj@o2.pl  

• • •  

(25.07.2005) 
Bardzo Cię kochałam Ojcze Święty Janie Pawle II i nadal Cię kocham. Przyrzekam Tobie, że 
będziesz miał zawsze specjalny zakątek w moim serduszku 
 
autor: Joanna Jamińska 
e-mail: joasia@seva.pl  

• • •  

(25.07.2005) 
***  
Noc, kiedy umarł Papież  
była jasna od lampionów serc  
Osierocony świat opłakiwał białego Pielgrzyma  
Który słowami jednoczył narody.  
Tamtej nocy  
Słonej od łez  
zjednoczył świat cierpieniem  
i w cierpieniu....  
 
Czuwaj nad nami!  
 
autor: Joanna Pąk 
e-mail: jbpak@wp.pl  

• • •  

(19.07.2005) 
Czytając te komentarze łza mi sie rodzi w oku...nie potrafie okazać tego jak bardzo Cie 
kochałem..kocham..i kochać bede...jak powiedziałeś "Jestem radosny, wy też bądźcie. 
Módlmy się razem z radością. Dziewicy Maryi powierzam wszystko radośnie"..niechaj bedzie 
wola Boga...byłeś moim Ojcem...traktowałem Cie jak przyjaciela...byłes moim 
idolem..godnym człowiekiem do naśladowania..choć nigdy nie bede taki jak TY to i tak w 
moim sercu bedziesz na wieki...o Tobie bede mowił ludziom..głosił dobre słowo o Tobie i 
naszym Ojcu..Bogu..niech Pan bedzie z Toba KOCHAM CIE ;(:( 

• • •  



(15.07.2005) 
Kochamy Ciebie, jak Ty kochaleś nas, niech nasze skromne slowa staną się niezapomnianym 
dowodem, że miość jest silniejsza niż śmierć i w sercu zawsze pozostaniesz z nami, którzy 
zdążamy do Domu Ojca na spotkanie z Ojcem Niebieskim i zTobą. Dziekujemy za Miość i 
Owage, za pociechę i radość za entuzjazm i mlodość, za ....Twoje Ojcowskie Serce 
 
autor: Ks. Marcin Meres - neoprezbiter z Krakowa 

• • •  

(14.07.2005) 
ojcze swięty odszedłes do domu ojca .dziekuje tobie za wszystko co uczyniłeś dla 
mnie.Proszę cię błogosław mi z domu ojca .Spraw abym przeżył swoje życie godnie...Do 
zobaczenia w Domu Ojca... 
 
autor: marcin 
e-mail: pancuro@o2.pl  

• • •  

(06.07.2005) 
Pielgrzymowi nadziei  
 
Aniołowie otworzyli Ci do Nieba wrota  
Ogarnęła nas żałoba, smutek i tęsknota  
Odszedłeś od nas dusz ludzkich Pasterzu  
Zasiałeś nadzieję, jak słowa w pacierzu  
 
Ojcze Nasz, któryś już w Niebie  
Proś Czarną Madonnę za nas w potrzebie  
Odszedłeś od nas Siewco i Żniwiarzu  
Zostanie pamięć i uśmiech z obrazu  
 
Skończyłeś pielgrzymi szlak na ziemskim padole  
Teraz będziesz z Panem przy niebiańskim stole  
Odszedłeś od nas dobroci szafarzu  
Zostaniesz na wieki z nami na ołtarzu  
 
Twa barka rejs w cichej przystani skończyła  
W Domu Ojca przyjęli Cię jak swego syna  
Z Nieba w opiekę weź Ojczyznę miłą  
Strudzony Żeglarzu – Karolu Wojtyło  
 
Mogłeś spocząć na Wawelu gdzie królewskie prochy  
Ty jednak wybrałeś watykańskie lochy  
Świat cały Cię żegna tak jak matka syna  
Papieża – Polaka, Pasterza, Pielgrzyma  
 
autor: Stanisław Idzikowski 
e-mail: aidzikowska@poczta.onet.pl  



• • •  

(02.06.2005) 
Ruszył ziemie wstrzymał słonce Kopernik  
naszego wieku JAN PAWEŁ II  
 
autor: baca 
e-mail: bacaradek@poczta.fm  

• • •  

(18.05.2005) 
z oczu zniknąłeś lecz w sercu pozostałeś 
 
autor: kamyk '93 

• • •  

(18.05.2005) 
Nowe Miasto nad Pilicą dn. 18.05.AD2005  
 
 
Ojcze  
 
Dziś są Twoje urodziny, ale Ciebie już nie ma wśród nas, bo jesteś w domu Ojca 
Niebieskiego. Mógłbym dużo pisać i mówić, ale Ty teraz wiesz  
o wiele więcej, dlatego napiszę krótko.  
Dziękuję Ci za to, że wróciłeś mi poczucie godności bycia dzieckiem Boga i za to, że 
odzyskałem radość i dumę bycia Polakiem.  
Tak Ojcze, kocham Cię za to i za wiele jeszcze innych spraw, które dzięki Tobie ujrzałem w 
innym świetle, było we mnie wiele goryczy do ludzi, ale Ty pokazałeś, że można kochać nie 
będąc kochanym.  
Tak Ojcze, chcę kochać innych i żyć miłością Bożą, a wszystko inne samo przyjdzie.  
Dziękuję Ci za nowe spojrzenie na moją rodzinę. Dziękuję Ci ....  
i jeszcze za wiele innych spraw. Kocham Cię.  
 
 
autor: Mirosław Gwiazda 

• • •  

(12.05.2005) 
Powiem skromnie,ale szczerze...BYŁEŚ-JESTEŚ-BĘDZIESZ moim autorytetem do końca 
moich dni!!!Abba Ojcze... 
 
autor: WiKi 
e-mail: Wiki_86@interia.pl  

• • •  



(12.05.2005) 
Dziękujemy Ci Ojcze Święty, za Twoją uzdrawiającą obecność, za piękne świadectwo 
umiłowania Miłości Miłosiernej, którą niestrudzenie zasiewałeś w naszych słabych sercach...  
 
Dziękujemy Ci Ojcze Święty, za dar Twojego życia, ukrytego w głębinach Bożych Tajemnic, 
które objawiałeś nam i do nich prowadziłeś...  
 
Dziękujemy Ci Ojcze Święty, że nauczyłeś nas jak żyć w zjednoczeniu z Trójjedynym 
Istnieniem, nauczyłeś, jak odpowiadać na każde wezwanie Ducha Prawdy i Pocieszenia, jak 
rozpłomieniać swe serca Jego Ogniem, jak żyć, by zapalać innych do kochania Boga Ojca, w 
Jego Synu, przez Matkę...  
 
Dziękujemy Ci Ojcze Święty, za potężne bogactwo Twojego nauczania, które nie może 
pozostać bez echa... Pomagaj nam wiernie i odważnie wypełniać Boże posłannictwo, do 
którego zostałyśmy powołane, aby Kościół żył i rozwijał się.  
 
Twój duch przenika nasze serca i uczy nas trwania w Miłosiernym Sercu Boga...  
 
Z zastępami świętych wyśpiewujesz dziś pieśń nową... jej brzmienie poznawać będziemy, 
żyjąc Twoim przesłaniem.  
 
Dziękujemy Ci Święty Ojcze!  
 
 
 
s.Rozwita 
 
autor: s.Rozwita 
e-mail: s.rozwitac@diecezja.opole.pl  

• • •  

(27.04.2005) 
Janie Pawle II- Karolu Wojtyło  
Składam głeboki żal z powodu Twojej śmierci, byłeś i na zawsze pozstaniesz Wielki w 
sercach tysiaca ludzi.....  
Jesteś moim światełkiem na tej ziemi polskiej ziemi....  
Twoja oddana służebnica Marti  
 
autor: Martna Sroczyńska 
e-mail: chrabolik@wp.pl  

• • •  

(23.04.2005) 
Obyś żył wiecznie, tak jak Polska... Kiedyś na Placu św. Piotra wypowiedziłaem te słowa do 
Ojca Śwętego Jana Pawła II, wzruszył się. Podziękował i udzielił papieskiego 
błogosławieństwa...  
O. Marek Mularczyk OMI  
 



Zapraszam na moją www.mularczyk.omi.org.pl  
Jest tam strona poświęcona Janowi Pawłowi II...  
Oto jedna z anegdotek...  
Czytanie z listu Ojca Świętego do Rzymian…  
Może na początek jedno zdarzenie z audiencji w Castel Gandolfo. Poproszono mnie kiedyś, 
jeszcze w czasach kleryckich o przeczytanie pierwszej lektury podczas mszy świętej. 
Pamiętam, że był to tekst z listu Pawła apostoła do Rzymian. Byłem tak przejęty, że zamiast 
przeczytać "Czytanie z listu św. Pawła apostoła do Rzymian", przeczytałem, "Czytanie z listu 
Ojca świętego do Rzymian". Uśmiechnął się serdecznie Karol Wojtyła mówiąc, że do 
Rzymian jeszcze niczego nie napisał...  
 

• • •  

(21.04.2005) 
Ukochany Ojcze Swiety,  
Twoj Kosciol napelnia Duch Swiety z coraz wieksza moca. Przygotowales dla nas nowego 
Pasterza. Zostal nim Twoj Przyjaciel, Kardynal Ratzinger. To Ty ozywiles swoj Kosciol 
wielka miloscia i zarliwa modlitwa. Obudziles ze snu spiacych rycerzy, ktorzy zwieraja szyki 
do duchowego boju, aby zlo dobrem zwyciezac. Ida wspaniale czasy ludzi milosierdzia! 
Swieta iskra Bozego Milosierdzia zapala caly swiat. Czas na Rosje, by sie nawrocila. Przeciez 
o to prosila Matka Boza Fatimska. Modlimy sie zarliwie tak, jak nas tego nauczyles, by 
modlitwa i pokuta odwrocic bieg historii. Czas na Niemcy i Francje, by wrocily do korzeni 
chrzescijanstwa. Czas na cala Europe, by przestala bladzic po szalonych drogach 
odwiecznego klamcy i niszczyciela. Czas na Ameryke i Chiny. Czas na braci odlaczonych i 
starszych braci w wierze, by poszli za glosem Chrystusa. Niemozliwe staje sie mozliwe!!!! 
Dziekujemy Ci za wszystko, nasz Najdrozszy i Swiety Ojcze. Zyjesz na zawsze w naszych 
sercach i modlitwach, o ktore prosiles tak czesto. Blagamy, modl sie za nas wszystkich, 
bysmy juz nigdy nie bladzili. Modl sie nieustannie o liczne powolania duchowne i o czystosc 
zycia dla kazdej rodziny ziemskeij. Niech wszystkie rodziny, narody i kontynenty beda 
Bozym Milosierdziem silne!!!! Amen. 
 
autor: Marysia z Kaliforni 

• • •  

(20.04.2005) 
Ojcze Święty,  
obrońco narodów -  
padam dziś przed Tobą  
na kolana.  
Przed świętością Twoją  
nawet serca z lodu  
miękną i topnieją,  
głosząc chwałę Pana.  
Twoja to zasługa,  
wielki synu Lecha,  
że nasz polski naród  
taki głodny Boga.  
W Tobie też nadzieja  



i nasza pociecha.  
Z Tobą pokonamy  
wiary naszej wroga.  
Rozkochałeś Polskę  
w Częstochowskiej Pani;  
Twoje "TOTUS TUUS"  
będzie drogowskazem.  
Za Twoją przyczyną  
serca nasze w dani  
składamy przed Matki  
Cudownym Obrazem.  
Króluj nam Maryjo,  
naucz nas miłości;  
prowadź polskie dzieci  
pod niebiańskie bramy.  
Niech we wszystkich sercach  
naszych Bóg zagości.  
Pod Twoją obronę  
dziś się uciekamy.  
Ojcze Święty,  
obrońco człowieka -  
wyproś jeszcze raz  
zesłanie Ducha.  
Cały polski naród  
znowu na to czeka;  
cały naród wierzy,  
że Cię Bóg wysłucha.  
 
(Fidel '82)  
 
Tę modlitwę napisałem w roku 1982, w ponurych dniach stanu wojennego, prosząc Boga o 
ponowne zesłanie Ducha Świętego i rozjaśnienie mroków komunizmu, a także rozświetlenie 
ciemności panujących w duszach polskiego narodu. Myślę, że prośba o pomoc Ducha 
Świętego jest bardzo aktualna również w tych dniach, po śmierci ukochanego Jana Pawła II. 
Wierzę, że Karol Wojtyła, stojąc twarzą w twarz z Panem Bogiem, będzie teraz w sposób 
szczególny taką pomoc dla swych rodaków wypraszał. Ojcze Święty Janie Pawle II - módl się 
za nami! 
 
autor: Wojtek z Przemyśla 

• • •  

(20.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty, odszedłeś do Pana, ale w sercach Polaków pozostaniesz na zawsze. 
Dziękujemy Ci Janie Pawle II za wspaniały pontyfikat.  
 
autor: Anna Krzysztoszek 

• • •  



(20.04.2005) 
drogi mi byłeś i jesteś Ojcze Święty. Wstawiaj się za nami u Pana:) zobaczymy się w domu 
naszego Ojca 
 
autor: Ala 

• • •  

(19.04.2005) 
kocham Cię... ty pokazałeś swym życiem, to co ja chciałabym osiagnąć.... tęsknię... 
 
autor: malina 

• • •  

(19.04.2005) 
tekst piosenki mówi:  
Ty juz Go spotkałeś, na pewno jest ci u Jego boku dobrze, tam już nie ma cierpienia, łez, 
smutku. Swoją śmiercią i pięknym życiem zmieniłeś świat. Udowodniłeś, co to znaczy 
kochać Boga i czym jest miłość, proszę cię pomyśl czasem o mnie w Swojej modlitwie, bym 
mogła brać z ciebie przykład, byśmy mogli wszyscy spotkać się, do zobaczenia, Czuwaj! 
 
autor: Marta 
e-mail: zulugula10@buziaczek.pl  

• • •  

(19.04.2005) 
Kochany Ojcze Swięty dziekujemy Ci za wszystko i pamiętamy, że mamy być owymi 
stróżami poranka, którzy poniosą wiarę w trzecie tysiąclecie. Prosimy błogosław nam i módl 
sie za nami abyśmy nie zawiedli Twojej nadziei. Przez Ręce Maryi oddajemy się 
Najlepszemu Bogu Ojcu. Alleluja!!! 
 
autor: Gosia 

• • •  

(18.04.2005) 
Żegnaj... zawsze będzisz w nas... w naszych sercach...  
 
autor: kuba 

• • •  

(18.04.2005) 
Z pokorą przyjęłam Twoją wolę Panie  
Choć chce się krzyczeć - cisza pozostanie  
Tęsknota smutek pytanie - dlaczego  
Dlaczego zabrałeś nam Ojca Świętego  
Wołaliśmy za Nim by został wraz z nami  



Ale Ty go zabrałeś - zostaliśmy sami  
To On pokazał czym życie cierpienie  
Czym jest dla człowieka na Ziemi istnienie  
Wierzę że Papież jest już z Tobą w Niebie  
Zabrałeś Go ludziom by mieć go dla siebie  
Pewnie pobiegł czym prędzej  
Tak chciał nieustannie-  
by się wnet pokłonić Przenajświętszej Pannie  
I choć Go z nami nie ma - jest  
Jest tam gdzie Wszyscy Święci -  
Pozostanie na zawsze w sercach i w pamięci. 
 
autor: Dorotka :* 

• • •  

(18.04.2005) 
«Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie»powiedział i napisał w swoim 
testamencie Jan Paweł II  
Ja swoja skromna osoba zegnam cie Ojcze Świety Kocham Cie 
 
autor: Sylwia 
e-mail: sylka_d@op.pl  

• • •  

(17.04.2005) 
ALFABET  
POŚWIĘCONY OJCU ŚWIĘTEMU PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II  
 
AUTENTYCZNY APOSTOLE,  
BŁOGOSŁAWIONY,  
CUDOWNY,  
DUSZPASTERZU.  
EWENEMENCIE EPOKI,  
FANTASTYCZNY FENOMENIE,  
GENIALNY GÓRALU.  
HUMANISTO,  
INTELIGENTNY,  
JASNOWIDZĄCY, JEDYNY,  
KOCHANY KRAKUSIE.  
LUBIANY,  
ŁAGODNY,  
MISTRZU MŁODZIEŻY.  
NIEPOWTARZALNY  
OJCZE,  
PROSTY POLAKU,  
RADOSNY RODAKU.  
SŁUGO STWÓRCY  
ŚWIATA.  



UŚMIECHNIĘTY, UKAZUJĄCY UFNOŚĆ,UWIELBIONY  
WUJKU. WIELKI, WSPANIAŁY WADOWICZANINIE.  
ZNAKOMITY ZNAWCO ZIEMIAN  
ŻEGNAJ  
 
autor: Melania z Chorzowa 
e-mail: glowacki@autograf.pl  

• • •  

(17.04.2005) 
Czasami człowiek potrzebuje czasu aby się dobrze pożegnać. Ja potrzebowałem tych kilku 
dni. Dzięki Opatrzności dane było mi pożegnać Wielkiego Przyjaciela 8 kwietnia na placu św. 
Piotra gdzie "Duch wiał kędy chciał" - Boże Miłosierny daj Mu wieczne spoczywanie 
 
autor: Waldek, fotograf GW 
e-mail: kompi1964@netscape.net  

• • •  

(17.04.2005) 
„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca.”  
Do zobaczenia w domu Ojca :))) 
 
autor: patrii 

• • •  

(17.04.2005) 
Jak trzeba było i żył to Go nie słuchałem a teraz jest za późno. SMUTNO BARDZO 
BARDZO Szanowałem GO ale teraz jest za późno..... 
 
autor: Wizjon 
e-mail: maro2002@poczta.fm  

• • •  

(17.04.2005) 
Nie umiem Ci Panie dziękować, bo marne są moje słowa. Przyjmij proszę moje milczenie i 
naucz mnie życiem dziękować.......... 
 
autor: Julia 

• • •  

(16.04.2005) 
Ojcze Święty , Tatusiu całego świata ty byłeś w moim życiu ważnym człowiekiem !!! 
Chociaż zmarłeś , to i tak żyjesz , ale na innym świecie a dokładnie ŻYJEŻ W ŚWIECIE 
BOGA ... a przede wszystkim bedziesz zawsze i żyjesz w moim sercu i umyśle !!! Miej mnie 
w swojej opiece  



 
autor: Mateusz  
e-mail: mateusz2150@autograf.pl  

• • •  

(16.04.2005) 
Ojcze Swięty dziękuję Ci za Twój trud na Stolicy Piotrowej, za budzenie naszych sumień. 
Bóg wszystkich nas ukochał i dał nam tak wspaniałego Papieża. Jemu chwała. Ty choć nie 
jesteś już z nami fizycznie, wstawiasz się za nami u tronu Bożego. Obiecuję Ci Ojcze Swięty 
moją modlitwę, pamięć i wdzięczność.Zawsze będę Cię kochać.  
 
autor: Bozena 
e-mail: gajebo@wanadoo.fr  

• • •  

(15.04.2005) 
Ciągle nie mogę uwierzyć... że to modlimy się za Ciebie - zmarłego Jana Pawła II, choć 
wierzę i gdzieś głęboko jestem przekonana że tak właśnie miało być, że tak i teraz miało się 
to stać. Byłeś mi ojcem, autorytetm największym a jednocześnie bliskim, wielokrotnie 
korzystałam z Twoich wskazówek i szukałam odpowiedzi na pytanie o JAK. Bardzo boli 
mnie Twe odejście, bo wiem, że już nigdy nie będzie tak jak było, już nigdy nie przyjedziesz, 
żeby powiedziec nam, że się za nas modlisz, żeby z nami pożartować, podzielić sie ojcowską 
troską, powiedziec o tym, co w życiu najważniejsze.... . Zostaję z tym, co - mam nadzieję - 
trwałe i wierzę że w dobrych rekach mnie zostawiasz... Będę tęsknić - błogosław , proszę, jak 
zawsze, choc jednak inaczej.... Do zobaczenia 
 
autor: Tania 

• • •  

(15.04.2005) 
Z wiarą w zmartwychwstanie, z nadzieją na ponowne spotkanie, ale z ludzką rozpaczą w 
sercu żegnam Cię Ojcze Święty, dziękując za Twoje posługiwanie każdego dnia, za łaskę 
niezapomnianego spotkania z Tobą 4 listopada 1978, za Twoją dobroć, za Twoją radość, za 
Twoje mądre i ciepłe słowa, za to, że wymagałeś, za Twoje „Nie lękajcie się!” I za św. 
Augustynem powtarzam: „Nie pytam, Panie, dlaczego nam Go zabrałeś, ale dziękuję Ci za to, 
że nam Go dałeś!”  
 
autor: Barbara 

• • •  

(15.04.2005) 
Żegnamy cię Ojcze Święty i życzymy Tobie i całemu światu, aby Twoja nauka została w 
sercach ludzi na wieki. 
 
autor: Kuba i Paweł 



• • •  

(15.04.2005) 
Odszedł ktoś wspaniały wielki człowiek... Nikt nie będzie taki jak on  
 
autor: Agnieszka  

• • •  

(14.04.2005) 
KOCHANY JANIE PAWLE II!  
BRAK MI SŁÓW ABY WYRAZIĆ TWOJĄ WIELKOŚĆ, TWOJE 
CZŁOWIECZEŃSTWO, TWOJĄ MIŁOŚĆ I TWOJĄ MĄDROŚĆ  
MÓDL SIĘ ZA NAMI BO JESTEŚ ŚWIĘTY!!!!!!! 
 
autor: JOTEMA 

• • •  

(14.04.2005) 
Juz minelo tyle czasu, a moze to tylko byla chwila. Juz ucichly placze... Nie wpislam sie do 
zednej ksiegi kondolencyjnej.... a może wypadaloby?? Sama nie wiem, co mam napisac... Po 
pierwszej informacji o Twojej smierci, Ojcze poplynal potok lez, ale pozniej to juz tylko 
spokuj, serce sie uspokoilo. Nie chce byc odebrana jako taka osoba bez serca, ale Pan mnie 
juz wczesniej przygototwal wczesniej na pozegnania... Chociaz bylo tyle smutku, szybko 
ustapil on miejsce pokojowi i radosci. Radosci zmartwychwstania. Ojcze Swiety, jestesmy z 
Ciebie dumni i zawsze bedziemy :) :) :)  
 
autor: Kasia  

• • •  

(14.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty ! niestrudzenie prowadziłeś nas do Chrystusa  
Prosze prowadż dalej, polecaj nas naszej Matce i modl się za nas Święty Ojcze 
 
autor: Halina 
e-mail: tim@sadyba.elartnet.pl  

• • •  

(14.04.2005) 
Dopiero teraz zrozumiałam jak czuli się uczniowie Jezusa, kiedy On umarł na krzyżu. Mam 
nadzieję, że odzyskam taką samą jak oni ufność i wiarę.  
Bardzo mi Ciebie brakuje Ojcze św., byłeś dla mnie wzorem ziemskiego Ojca. Szkoda.że 
uświadomiłam to sobie dopiero po Twojej śmierci......  
 
autor: Monia 
e-mail: jonika@neostrada.pl  



• • •  

(14.04.2005) 
Jakoś tak smutno, pusto i ciemność dookoła  
Bo odszedł Człowiek, co „Totus Tuus Maryjo” wołał  
Odszedł,…lecz teraz jest z Ojcem w Niebie  
On modlił się za mnie i modlił za Ciebie…  
 
A teraz miliony ludzi na świecie  
Płacze, bo sierotami są przecie  
Nie mamy Ojca, nie mamy Pasterza  
Ogromny żal…rozpacz… w serce uderza  
 
Życie nie kończy się, tylko zmienia  
On widzi już cud Boskiego istnienia  
Maryja Go teraz do serca tuli…  
A On jest szczęśliwy przy boku matuli  
 
autor: Oskar 

• • •  

(14.04.2005) 
"Odszedł pasterz od nas" Ojcze świety tułaczka twoja już dobiegła kresu, dla Twoich oczu 
słońce ziemi zgasło. Panie Jezu bądź dla Niego Niegasnącym Światłem. 
 
autor: Ks. Piotr 
e-mail: ks.piotrek@interia.pl  

• • •  

(14.04.2005) 
Trudno pisać co kolwiek Ojcze, odszedłeś tak szybko zostawiłeś zranione serca. Bardzo nam 
będzie ciebie brakować. Uczyłeś nas wiele, głębokiej wiary w Boga, uczyłeś nas miłośći nie 
wybierałeś nas, modliłeś się za nas wszystkich. Nieważne było dla ciebie jak wyglądamy jacy 
jesteśmy ty nas wszystkich kochałeś i my Ojcze też Cię kochaliśmy i będziemy kochać 
zawsze ,pozostaniesz w naszych sercach do końca naszych dni,do końca świata i jeden dzień 
dłużej.Dziękujemy Ci Ojcze za wszystko i jesli mamy za co to przepraszamy. Ojcze 
zostawiłeś swoją Barkę na brzegu. Jesteś tezaz w domu u swojego Pana, zakończyłeś swą 
wędrówkę, lecz tam napewno się spotkamy. 
 
autor: ewa.f 

• • •  

(14.04.2005) 
Ojcze Święty byłeś i jesteś dla nas Kimś bardzo ważnym. Choc nie ma Cię już wśród nas, to 
jednak na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Wierzymy, ze Twoje przesłanie nie 
zostanie nigdy zapomniane i ze bedzie owocowało w naszym życiu. Dziękujemy, ze nas 
wspierałeś, gdy było nam tak ciężko i za Twój wieczny usmiech... KOCHAMY CIĘ! 



 
autor: Monika, Ewelina, Dorota 

• • •  

(14.04.2005) 
Dziękuję Ci za wszystko, czego nas nauczyłeś, za wszystko o czym mówiłeś, a my nie zawsze 
chcieliśmy słuchać, nawet za to, że nie mogłem Cię dostrzec podczas Twoich odwiedzin w 
Gliwicach, ale byłem z Tobą w tym samym miejscu i tym samym czasie, widocznie nie byłem 
godzien. Teraz też jestem z Tobą i wierzę, że wspomagasz mnie w moich modlitwach u Pana 
i serdecznie się uśmiechasz i błogosławisz jak przez całe Twoje święte życie. Niech Twoje 
słowa wydadzą Owoc obfity! Niech Dobry Bóg otoczy Cię wieczną Chwałą! 
 
autor: Sylwester Fedorczyk 

• • •  

(14.04.2005) 
Ojcze, wiele mówiłeś o miłości, jak kochać innych... to był testament za życia, który mi 
zostawiłeś i niech się pełni Twoja wola, abyś nie musiał sie mnie wstydzić kiedy stanę przed 
Bogiem. Do zobaczenia w niebie w domu Ojca naszego...  
 
autor: bess 

• • •  

(13.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty!  
Chciałabym Ci tyle powiedzieć, za tyle podziękować...Trudno znależć właściwe słowa... 
Przede wszystkim dziękuję Ci za to, że swoim życiem pokazałeś nam jak naśladować 
Chrystusa, że żyć Ewangelią to znaczy żyć pięknie. Brakuje mi Ciebie, ale mam nadzieję, że 
iskierka, którą i we mnie zapaliłeś nie zgaśnie i że kiedyś zobaczymy się w Domu Ojca.  
 
autor: Julia 

• • •  

(13.04.2005) 
Stało się coś strasznego, ale z drugiej strony coś co się stać musiało... Pożegnaliśmy Ojca 
Świętego tutaj na ziemi, ale pełni ufności w Miłosierdzie Boże wierzymy, że jest On Teraz u 
Boga i zaznaje tam pełni szczęścia!  
 
Dla Wielu z nas może to być trudne, ale proszę... dajmy świadectwo Kim dla mnie był i na 
zawsze pozostanie Ojciec Święty - Jan Paweł II - nie bójmy się dać Świadectwa...  
 
 
 
autor: Maciek z wrocławia 
e-mail: maciek2101@tlen.pl  



• • •  

(13.04.2005) 
Jesteś Nasz Najukochańszy Ojcze Święty wśród nas bez przerwy. Czujemy tę obecność i 
dziękujemy za to. Nasze serca zawsze będą z Tobą! 
 
autor: Danusia 

• • •  

(13.04.2005) 
To był dla mnie IDEAŁ człowieka, wiele się od niego nauczyłem, każdy powinien brać z 
niego przykład, drugiego takiego chyba już nie będzie. Ojcze święty jestem z tobą  
 
autor: seba 

• • •  

(13.04.2005) 
Choć Jesteś w niebie my wciąż pamiętamy o tobie ALLELUJA  
 
autor: DAWID OLEJNICZAK LUDWINÓW 

• • •  

(13.04.2005) 
Chociaż nie ma Go wśród nas to na zawsze zostanie w naszych sercach. 
 
autor: M.W. i E.J 

• • •  

(12.04.2005) 
wierzę i wiem że nasz ukochany papierz Jan Paweł II żyje w chwale Jezusa Chrystusa 
zmartwychwstałego i że oddaje mu cześć razem z wszystkimi świętymi, jego rodziną i 
zmarłymi kolegami. nie mówię więc żęgnaj, ale mówię: Do zobaczenia Ojcze Święty 
 
autor: sebastian 

• • •  

(12.04.2005) 
Ojcze Święty Janie Pawle II pożyteczne było dla nas Twoje odejście. Wypraszaj nam teraz z 
nieba byśmiy nie zmarnowali tego co zasiałeś odchodząc w tak cudowny i budujący nas 
maluczkich spokój. Do zobaczenia w niebie 
 
autor: Andrzej 
e-mail: sunguraa@onet.pl  

• • •  



(12.04.2005) 
Skoro tak szybko i bez poprawek umieściliście moją refleksję zaczynającą się od słów : 
Odszedł Papież progu nadziei - to ja sam pozwolę sobie wnieść poprawkę i przy okazji 
uzupełnienie. A więc -  
...i tylko w takim domu Bóg będzie chciał z nami przebywać. My wszyscy, którzy kochamy 
Jana Pawła II nie możemy dopuścić aby te cztery wielkości wypaczano, zamieniano lub 
niszczono. A tak się dzieje obecnie. Miłość zamieniają, zaufanie niszczą  
a prawdę i odwagę wypaczają. Robią to ludzie, nie zdający sobie sprawy, że bez tych filarów 
nie będzie domu dla wszystkich ludzi.  
 
autor: Takżejan 

• • •  

(12.04.2005) 
Odszedł Papież progu nadziei, pozostały miłość, odwaga, prawda, zaufanie - cztery 
podstawowe i inne wielkości decydujące o wartości człowieka. On dawał nam te wielkości w 
formie nieskażonej, i w takiej pozostawił. Rozdzielmy je między siebie i dzielmy się z tymi, 
którzy błądzą leczj eszcze są w stanie pojąć, że bez tych wielkości nie zbudujemy domu, w 
którym przyjdzie nam zamieskać za progiem nadziei. Te cztery wielkości to są główne filary 
wspierające nasz dom i tylko w takim domu Bóg będzie chciał znam przebywać.  

• • •  

(12.04.2005) 
Kochany Ojcze Św. byłeś i jesteś dla mnie drogowskazem do Boga. Dziękuję za wszystko za 
milość i wychowanie. Bardzo tęsknię i ufam że będzie mi dane wtulić się w twoje ramiona.. 
.to było moje największe marzenie. 
 
autor: Liliana 

• • •  

(12.04.2005) 
DZIEKUJE DOBREMU BOGU ZA MOJA OBECNOSC PRZY OJCU SWIETYM ROK 
TEMU PODCZAS AUDIENCJI NA PLACU SW.PIOTRA GDY MIASTO INOWROCLAW 
WRECZALO KOCHANEMU PAPIEZOWI TYTUL HONOROWEGO OBYWATELA 
MIASTA INOWROCLAWIA.DOTYKALEM S W I E T E G O !! BOGU NIECH BEDA 
DZIEKI !!! 
 
autor: KS.SEBASTIAN HUEBNER 
e-mail: ks.sebastian@wp.pl  

• • •  

(12.04.2005) 
Nasz kochany Ojciec Swiety "poszedl se do nieba". Zostawil "swoja mlodziez". Ale zawsze 
bede pamietac to czego nas uczyles: "Czas ucieka wiecznosc czeka", milosc do blizniego i 
modlitwa. Dziekuje Janie Pawle Wielki, nigdy Cie nie zapomne. 
 



autor: nika 
e-mail: nika-20@o2.pl  

• • •  

(11.04.2005) 
Swoją barkę pozostawił na brzegu na wezwanie Pana. W życiu i śmierci zawsze podobny do 
swego Mistrza, któremu bez reszty się poświęcił. Jak mało kto ukochał MAtkę Zbawiciela. 
Człowiek niezwykły. Odkrył potęgę modlitwy, której stał się mistrzem. Jaki blask miały jeeg 
oczy gdy obcował z naturą - dziełem jego Pana. Jak wspaniale świadczył o swim Mistrzu, jak 
bardzo przybliżył nam Chrystusa samemu pokazując jak cierpieć. Piękny chociaż 
schorowany, piękny poprostu w swoim życiu i cierpieniu...Święty bez wątpliwości..Prorok 
naszych czasów...Nie będzie chyba bluźnierstwem stwierdzenie, że dorównał, a być może 
przewyższył pierwszego biskupa żymu Piotra........Ojcze swięty, a raczej ŚWIĘTY OJCZE 
jestem grzesznym człowiekiem wstaw się u mnie u Mistrza..naszego 
rabbiego..nauczyciela...prowadź... 
 
autor: Maciej.D 

• • •  

(11.04.2005) 
Ojcze Świety wiem że fizycznie jesteś nie obecny, ale Duchem Tak prosze wstawiaj sie za 
mną i całym KOściołem byśmy pozostali wierni Twojej Nauce, Z okna Domu Ojca 
Błogosław nam Bo Jeseteś święty. wyprasza łaske grzesznikom szczegolnie zatwardziałym.  
 
autor: Tomka 

• • •  

(11.04.2005) 
Zostawiłeś nam tak wiele, uproś łaskę dobrego wykorzystania tego w naszym zycie. Dziekuje 
KOchany Ojcze św. 
 
autor: Kasia 
e-mail: 169dikusia@interia.pl  

• • •  

(11.04.2005) 
Ojcze Święty - pamiętaj o mnie kiedy będziesz u Ojca Swego ... 
 
autor: isia 
e-mail: isa52@op.pl  

• • •  

(11.04.2005) 
Juz ponad tydzień minął odkąd odszedłeś do DOMU PANA....  
Moje serce raduje się na myśl, że jesteś szczęśliwy- bo wierzę, że jesteś! Moje serce raduje 



się na myśl, że nie cierpisz- bo wierzę, że tak jest. Moje srece raduje się na myśl, że widzisz 
Święte Oblicze Boga. Ale moje srece też się smuci... Tak po prostu... po ludzku... 
 
autor: Ola Rrr. 

• • •  

(11.04.2005) 
Wierzymy w świętych obcowanie i stąd płynie nasza radość mimo że odszedłeś... 
 
autor: Henryk 

• • •  

(10.04.2005) 
,, Ku pokrzepieniu Serc "  
Ku pokrzepieniu Serc szvczególnie Serc górali składam to osobiste świadectwo.  
Otóż bardzo pragnęłam pojechać do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego , Jednak nie 
pojechałam z powodu trudności i krótkiego czasu. Pozostając w smutku i żalu poczyniłam 
przygotowania do wyjazdu na pogrzeb na Jasną Górę (przygotowywałam obrazek Ojca 
Świętego z wypisanym na odwrotnej stronie ,, Hołdem Górali Polskich " oraz biały krzyż .  
Te dwa znaki umieściłam na szybie samochodu. W zetknięciu z tym obrzkiem Ojca Świętego 
poczułam dosyć mocną woń roślin iglastych i w tym momencie zrozumiałm , że Ojciec 
Święty przybywa do mnie i przecież pochodzi z gór . To odczucie powtórzyło się dzień przed 
pogrzebemi w piątek na Jasnej Górze podczs wpisu do księgi kondolencyjnej.  
Powyższe świadectwo indywidualne utwierdza mnie w przekonaniu , że Ojciec Święty juz za 
życia został Świętym, a po śmierci dał to odczuć. Tylko Święci wydają przyjemną woń 
akcentując swoją obecność na Ziemi tak jak św.Bernardetta, Ojciec Pio itp.  
Dzięki Ci Ojcze Święty za Twoją Obecność i pociesze-  
nie . Upraszaj miłoierdzie dla nas przed Bogiem.  
 
 
autor: Niegodna istota ze wschodniej części Polski 

• • •  

(10.04.2005) 
musimy byś mocni drodzy bracia i siostry...musimy być mocni tą mocą krórą daje 
wiara...musimy byś mocni mocą wiary... 
 
autor: piotrek W-w 

• • •  

(10.04.2005) 
Byłeś Darem, który w ostatniej chwili doceniłam. Uratowałeś moją duszę. 
 
autor: Małgorzata 

• • •  



(10.04.2005) 
Kochamy Cię 
 
autor: oskar 

• • •  

(10.04.2005) 
Kochany Ojcze sw.! Ty na zawsze bedziesz moim Ojcem, moim Nauczycielem, moim 
Przyjacielem! Na zawsze w mojej pamieci i sercu! NA ZAWSZE!!! KOCHAM CIE! 
 
autor: Joasia M. 
e-mail: JOASIAMMM@poczta.fm  

• • •  

(10.04.2005) 
Ukochany Ojcze Święty!  
Chociaż serce się kraje, to głęboko wierzę w to, że po śmierci znalazłeś się w kochających 
ramionach naszego Ojca Niebieskiego. Módl się za nami, bo tego potrzebujemy. DO 
ZOBACZENIA W NIEBIE! 
 
autor: Justyna Belicka 

• • •  

(10.04.2005) 
brak słów by opisać to co czuje! dziękuje za wszystko! i wspomnij na nas w niebie... 
 
autor: monika 
e-mail: babolaj@interia.pl  

• • •  

(10.04.2005) 
Być bliżej Ciebie chcę!!!  
 
Kochany Ojcze Święty!!!  
Ty już dołączyłeś do grona świętych i błogosławionych, którzy na wieki radują się Bożą 
Obecnością!  
Chciałabym i ja pośród Was przebywać.  
Tylko jak to zrobić?  
Chyba nie muszę pytać.  
Odpowiedzi udzieliłeś mi Swoim życiem, Swoimi słowami.  
Żyłeś najpełniej i najpękiniej jak tylko można żyć!!!  
Pragnę Cię naśladować.  
I jeszcze o jedno proszę!  
Wstawiaj się za mną u Ojca.  
Potrzebuję Towjej pomocy do końca mojego pielgrzymowania!  



 
autor: Ola 

• • •  

(10.04.2005) 
A ja wiem, że w niebie zrobiło się jaśniej Twoją świętością!!!  
 
Boże dziękuję Ci za dar Ojca!  
Ja wierzę, że On już z Tobą przebywa,  
na wieki raduje się Twoją Obecnością.  
Obym i ja kiedyś tam dołączyła do grona Tych, którzy śpiewają Tobie wieczny hymn 
dziekszynienia i uwielbienia, wieczne Hosanna  
Jak żyć, by osiągnąć wieczność?  
Nie muszę pytać.  
Wzór nam dałeś  
Wzór Swojego Syna i wzór drugiego Chrytsusa- Jana Pawła Wielkiego.  
 
Umacniaj i prowadź!  
 
 
autor: Ola 

• • •  

(10.04.2005) 
Boże dziękujemy Tobie, że dałeś nam żyć w czasach pontyfikatu naszego Wielkiego Polaka 
Jana Pawła II.  
On pokazał nam jak mamy żyć. Niech zawsze będzie w naszych sercach.  
 
autor: Janusz 
e-mail: drejan@wp.pl  

• • •  

(10.04.2005) 
Każde słowo które bym tutaj napisał, byłoby niczym w porównaniu do tego co dla nas Ojcze 
Święty zrobiłeś.  
Dziękuję 
 
autor: Marcin 

• • •  

(10.04.2005) 
Wielki Siewco Miłości! Całe swoje życie siałeś ziarna miłości a teraz zbierasz obfity plon! Te 
miliony serc ludzkich podążające za Tobą to w istocie wielka tęsknota za Bogiem,który jest 
MIŁOŚCIĄ."tak więc teraz istnieją wiara,nadzieja i miłość-te trzy, z nich zaś największa jest 
miłość. 
 



autor: Ewa 
e-mail: Ewa.pis@interia.pl  

• • •  

(09.04.2005) 
Ojcze Święty!  
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Naszemu za to, że dał nam Ciebie.  
Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach . 
 
autor: Wancik 
e-mail: wancik@interia.pl  

• • •  

(09.04.2005) 
Jak trudno wypowiedzieć to co czuje serce....  
Dziękuję Ci Ojcze Święty... dziękuję. 
 
autor: sylwia 

• • •  

(09.04.2005) 
Janie Pawle II módl się za mną,módl się za nami. Tylko takie słowa cisną mi się do ust.  
 
autor: bocian 
e-mail: chudyop@wp.pl  

• • •  

(09.04.2005) 
Dziękujemy Ci Ojcze Święty Janie Pawle II za przykład wiary, za przyciąganie do Pana 
Jezusa Chrystusa, za Twoje pielgrzymowanie do Polski i do innych krajów świata, za Twoje 
homilie, przemówienia, środowe spotkania, za Twoje świadectwo cierpienia. Jesteśmy dumni, 
że jesteśmy Polakami. Prosimy Cię Ojcze Święty abyś wstawił u Pana Boga za Polskę 
Ojczyznę naszą aby nie utraciła swojego dziedzictwa.  
 
autorzy: Marianna i Teofil  

• • •  

(09.04.2005) 
" Nie smuć się tym, że wielu rzeczy nie rozumiesz. Tylko Bóg wie, dlaczego coś się stało" - 
jak się nie smucić gdy odchodzi tak Wielki Polak, Autorytet dla setek milionów. Dziękuję za 
to, że nauczyłeś mnie miłości do drugiego człowieka 
 
autor: Katarzyna 

• • •  



(09.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty. Byłeś wspaniałym człowiekiem, prawdziwym autorytetem. 
Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci. Jestesmy bardzo wdzięczni za 
wszystko co od ciebie otrzymaliśmy. Bardzo cie kochamy. 
 
autor: krzysiek 
e-mail: krzysiek.kos.a@poczta.fm  

• • •  

(09.04.2005) 
Twoja otwartość, dobroć, szlachetność i miłość pomogła nam wejść w serce Boże i Maryi. Te 
Twoje wspaniałe przymioty zbliżyły nas do tych serc. Dzięki Ci za to nasz Przyjacielu.  
Wziąłeś na siebie wszystkie nasze lęki i niepokoje. Za to również dziękuję... 

• • •  

(09.04.2005) 
Kocham Cię, Papo.  
Do zobaczenia w Domu. 
 
autor: dagmara 
e-mail: drachma3@o2.pl  

• • •  

(09.04.2005) 
DZIĘKUJĘ 
 
autor: A M  
e-mail: damaza@interia.pl  

• • •  

(09.04.2005) 
Ojcze św. tak trudno przyjąć to, że Cię już niema pośród nas. Dziękuję Ci za to , że byłeś i to 
że twoje słowa padające na glebę mego serca zaczynają wydawać maleńki owoc. Bogu niech 
będą dzięki, że żyłam w tych czasach. I już po twojej śmierci modlę się za Twoim 
wstawiennictwem o nawrócenie dla Daniela i Sławka młodych , których Ty tak ukochałeś. 
Proszę Cię wstawiaj się przed obliczem Boga ,aby zmienili swoje dotychczasowe życie a 
wybrali drogę prawdy , która prowadzi do Boga, a na pewno nie jest łatwa.  

• • •  

(09.04.2005) 
Do tej pory przeżywam to głęboko. Jan Paweł II Wielki i święty za życia! Kocham Cie nasz 
Ojcze.  
Poruszyła mnie pewna pieśń, która kojarzy mi się teraz z ostatnim smutnym tygodniem:  
 
"Ref: Popatrz jak prędko mija czas, życie twe też przeminie wraz, życie to jedno które Bóg ci 



dał.  
Wszystko przeminie tak jak sen,  
troski, kłopoty skończą się, powiedz szczęśliwy będziesz.  
1. Powiedz czy ty Jezusa znasz, powiedz czy szczęście wieczne masz, pomyśl, jak spędzasz 
życia czas. Powiedz, gdy życia skończysz bieg, przejdziesz na tamten drugi brzeg, powiedz, 
szczęśliwy będziesz tam.  
2. Może jest smutna dusza twa, może pokoju jest w niej brak, może też trwoga dręczy cię. 
Jezus twój każdy widzi krok, Jezus rozjaśni każdy mrok, Jezus ukoi serca ból. Ref.  
3. Przyjdź do Jezusa cudnych rąk, powiedz Mu, co cię gnębi wciąż, On ci swe szczęście, 
radość da. Przyjdź do Jezusa cudnych rąk, powiedz Mu całą winę swą, On ci swój pokój , 
szczęście da. Ref. "  
Melodia i słowa są tak przejmujące że za każdym razem mam w oczach łzy... 
 
autor: Agnieszka W z Gliwic 

• • •  

(09.04.2005) 
Z drugiej Księgi Królewskiej:  
„(...) Rzekł Eliasz do Elizeusza: Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. 
Elizeusz zaś powiedział: Niechby - proszę - dwie części twego ducha przeszły na mnie!  
On zaś odrzekł: Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, 
spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się.  
Uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go [Elizeusza] z przeciwka, i 
oświadczyli: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli zatem naprzeciw niego, oddali mu 
pokłon do ziemi.” (2 Krl 2,9-10.15)  
W obliczu śmierci Ojca świętego Jana Pawła II proszę Boga, niechby jedna dziesiąta część 
jego ducha spoczęła na mnie, na każdym z nas, byśmy mieli siłę i odwagę ponieść światło 
Ewangelii dalej...aż po krańce świata, aż po kres dziejów...AMEN  
 
 
autor: Jacek Kopeć 

• • •  

(09.04.2005) 
Kochamy Cię Ojcze Święty. Chcemy być wierni swemu powołaniu, słuchać Twoich wskazań 
i iść za Chrystusem jak Ty. 
 
autor: Dom Pomocy Społecznej 
e-mail: dps_szklarska@poczta.wiara.pl  

• • •  

(09.04.2005) 
Janie Pawle II módl się za nami i za całlym światem 
 
autor: Katarzyna 
e-mail: kakobe@wp.pl  



• • •  

(08.04.2005) 
Szukałeś mnie, teraz ja szukam ciebie. Żałując tego że w tym świecie juz cię nie spotkam, 
żałujac tego że nigdy cie nie spotkałam. Modlę sie za Ciebie byś zasiadł po lewicy Ojca i 
odpoczął po cięzkiej pracy. Jesteś godzien tego by być blisko Pana i z Nim się radować. Janie 
Pawle ll niech Ci ziemia lekką bedzie. 
 
autor: Castina 
e-mail: Castina@op.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
Ojcze Swiety - wybacz ale nie umiem napisac tak pieknie jak Ty - Swiety byles piekny. 
Zawsze wiedzialam ze Jestes wyjatkowy ale na Taka chwile nie przygotowalam sie, czulam, 
ze bedziesz zawsze fizycznie. To bardzo smutne i bolesne, ze jako Czlowiek umarles juz. 
Jako Swiety pozostaniesz na zawsze. 
 
autor: Helena Jakóbczyk 
e-mail: heljak@interia.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
Dziękuję za Twoją obecność w moim życiu! Obiecuję, wraz z całą rodziną, starać się, aby 
Światło Twojej Nauki nigdy nie zgasło w naszych sercach i dzięki temu Ty będziesz tam stale 
obecny w owocach Swojego nauczania! 
 
autor: Gabi z rodziną 

• • •  

(08.04.2005) 
Ojcze święty żegnam cie ból jest duży ale i nadzieja że to co przyniosła smierć twoja 
przyniesie owoce 1000 krotne ... "Nie cały umrę" tak zostaniesz jako nasz drogowskaz 
obyśmy drogi nie zgubili 
 
autor: Piotr Mikuła 
e-mail: Pmbb@poczta.onet.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
Ojcze Święty, dziękuję za nieustanne wskazywanie na Jezusa i Maryję. Przyrzekam iść tą 
drogą. Ufam, że błogosławisz nam z nieba. 
 
autor: Joanna z Katowic 

• • •  



(08.04.2005) 
Dziękuję Ojcze Święty za wszystko. Cały czas czuję, że Jesteś, że Patrzysz na nas z Nieba. 
Obyśmy tylko Ciebie nie zawiedli. Módl się za nami.  
 
autor: aneta 

• • •  

(08.04.2005) 
Ojcze Święty wiem że nie odszedłeś na zawsze Ty jesteś teraz Aniołem nad nami . Proszę cię 
o wstawiennictwo u Pana Boga za moją rodzinę .Bóg zapłać . 
 
autor: Maria 

• • •  

(08.04.2005) 
Ojcze Świety brak mi słów, aby wyrazic co czuję. Pokazywałeś mi droge ufam że jesteś w 
niebie i słyszysz nas teraz jeszcze lepiej niż podczas Twoich pielgrzymek na ziemi.  
 
autor: Marietta 
e-mail: marietta@aster.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
Ojcze Święty! Ufałeś, że twoje cierpienie ofiarowane Bogu za ludzkość przyczyni się do 
zbawienia dusz. Patrząc na to, co dzieje się obecnie - wierzę, że to owoce twojej modlitwy, 
pracy i miłości. Dziękuję ci za wszystko. Za to, że dzięki tobie nadeszła wiosna Kościoła... 
 
autor: Sylwia 

• • •  

(08.04.2005) 
Źle bez Ciebie Ojcze Święty. Jak my będziemy żyć?... Dziękuję Ci za Twoją misyjną posługę, 
za miłość do ludzi zwłaszcza chorych, starszych, za świadectwo godnego życia i za miłość, 
którą nam dawałeś oraz za Twoją prostotę w Twojej dostojności pełnienia funkcji widzialnej 
głowy Kościoła. Dziękuję Ci Ojcze Święty za Twoją odwagę, z którą mówiłeś co jest złe i za 
to, że dzięki Twojemu duchowemu wsparciu żyjemy w wolnej Polsce. Wstawiaj się za nami u 
Boga Ojcze Święty.  
 
autor: Elżbieta 
e-mail: rzeczkowska_e@poczta.onet.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
CHOĆ ŁZY MGŁĄ OKRYWAJĄ OCZY, CHOĆ W SERCU SIĘ WZMAGA TĘSKNOTA, 
WIERZYMY.... ŻE NIEBO SIĘ CAŁE RADUJE I TY WRAZ ZE WSZYTSKIMI 



ŚWIĘTYMI ŚPIEWASZ PANU BOGU NASZEMU NAJMIŁOSIERNIEJSZEMU PIEŚŃ 
UWIELBIENIA. DUCHU ŚWIĘTY ZSTĄP NA NAS I POMÓŻ NAM ZAPAMIĘTAĆ I W 
SERCU ZACHOWAĆ TO WSZYSTKO, O CZYM NAUCZAŁ NAS UKOCHANY OJCIEC 
ŚWIĘTY!  
 
CHWAŁA OJCU I SYNOWI JEGO JEDYNEMU I RÓWNEMU IM W BÓSTWIE 
DUCHOWI ŚWIĘTEMU. JAK BYŁA NA POCZĄTKU I ZAWSZE I NINIE , NIECH BÓG 
W TRÓJCY JEDYNY NA WIEK WIEKÓW SŁYNIE!!!! 
 
autor: mysza z RODZINĄ 

• • •  

(08.04.2005) 
Ojcze Święty tak mi dzisiaj smutno, ale wierzę, że jesteś pośród nas. Dziękuję Ci za Twoją 
wiarę dzięki której ja dzisiaj bardziej jeszcze uwierzyłem. Niech to wszystko co stało się 
przez Twoją posługę udziałem Kościoła, świata i naszej ojczyzny owocuje życiem pełnym 
wiary w Jezusa Zmartwychwsatałego. Ojcze Święty dziękuję i do zobaczenia w Domu 
Naszego Ojca 
 
autor: Zdzisław 

• • •  

(08.04.2005) 
Ojcze Swiety Dziekuje Ci Za Wszystko.. Za Twoje Dobro, Wielkie Serce... Zrobiles Tyle 
Dobrego A Ja Zauwazylam To Dopiero Teraz, Gdy Ty Juz Odeszles.. Przykro Mi Z Tego 
Powodu:( Szukales Mnie, Teraz Ja Znalazlam Ciebie I Juz Nigdy Nie Odejde.. Jestem Cala 
Twoja.. Kocham Cie Ojcze Swiety.. Spoczywaj W Pokoju.. 
 
autor: Sandra K. 22.09.88 
e-mail: S_a_n_d_r_a@interia.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
Dziękuję Ci o Boże pełen Miłosierdzia, za te 26 lat pontyfikatu Papieża Polaka - Ojca 
Świetego! Dziękuje za to, że dane mi było żyć w tym błogosłąwonym czasie Jego 
pontyfikatu!  
Ojcze Święty!  
Powiedziałeś kiedyś "Różaniec jest skarbem, który trzeba odkryć" Nie rozumiałam do końca 
tych słów. Ty Ojcze święty w czasie tych ostatnich dni Twojego ziemskiego pielgrzymowania 
pomogłeś mi odkryć ten skarb! I za to składam Ci z głębi serca szczere  
BÓG ZAPŁĄĆ!  
OJCZE ŚWIĘTY, MÓDL SIĘ ZA NAMI 
 
autor: SYLWIA 
e-mail: sylwetka15@op.pl  

• • •  



(08.04.2005) 
Ojcze Święty! dziękujemy za to że w nas wierzyłeś. Że wierzyłeś w młodzież i jej serca choć 
czasem przewrotne to w głębi pełne miłości. Dziekujemy że pomagałeś nam uwierzyć w 
siebie..Będziemy się starać Cię nie zawieść.. .Będziemy pracować aby na świecie zawsze 
panowała wiosna! Jestem! Pamiętam! Czuwam! 
 
autor: Ania i Mateusz 
e-mail: a.niewdana@wp.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
Odszedł nasz Ojciec Duchowy i Wielki autorytet moralny; pamietajmy Jego naukę i wartości, 
ktore nam przekażał w okresie swojego pontyfikatu  
Bóg zapłać Ojcze Święty czuwaj nad nami i ojczyzną 
 
autor: Krzysztof 
e-mail: metiou3@wp.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
Od pierwszego dnia jego posługi, od czasu gdy w kominie bazyliki pojawił się biały dym, od 
słów "Habemus Papam, Gratulasions kardinalos Wojtyla" (mamy papieża, gratulacje 
kardynale Wojtyła) on pomaga nam w życiu daje nam siłę do nauczania do głoszenia 
Ewangelii to co my nazywamy śmiercią nie istnieje to jest tylko przejście na drugą stronę to 
jest nowe życie życie z Bogiem Jan Paweł II żyje i nam błogosławi tak jak to robił tu na ziemi 
on tylko jest u Tego, który jest prawdom drogom i życiem "Lolkowi" jest tam dobrze ze 
swoją matką, siostrą, bratem, ojcem i najbliższymi osobami jego pobyt tu na ziemi był cudem 
i jego przejście rozpoczęte słowem "Amen" mówi samo za siebie że on jest świętym i Janem 
Pawłem WIELKIM jest WIELKIM  
 
autor: Paweł Jeka z Lęborka 
e-mail: paweljeka@wp.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
nadTCHNIENIE  
Do tchnienia wiatru podobny jest Człowiek  
Dni Jego jak cień mijają...  
....................................  
Wspomnienie! 
 
autor: KG 
e-mail: goleniak@elwico.pl  

• • •  



(08.04.2005) 
Z wielkim bólem, a jednocześnie z wiarą w Zmartwychwstanie, przyjąłem wiadomość o 
śmierci Papieża. Nie wstydźmy się łez, gdy odszedł nasz Ojciec. RiP. 
 
autor: ks. Mariusz Bak, Słupsk 
e-mail: mbak@koszalin.opoka.org.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
Zostaniesz na zawsze w mym sercu. Wieczny odpoczynek daj Ci Panie. Amen. 
 
autor: Grzegorz Szczecin 

• • •  

(08.04.2005) 
+ W modlitwie dziękuję Bogu za CIEBIE, KOCHANY OJCZE ŚWIĘTY. Proszę, módl się za 
nas... 
 
autor: Elżbieta P. 

• • •  

(08.04.2005) 
Ojcze Święty dziękujemy za nowy czas w który nas tak wspaniale wprowadziłeś. Módl się za 
nami. 
 
autor: Marek i Sylwia 
e-mail: mpietrowcew@wp.pl  

• • •  

(08.04.2005) 
Dziekujemy za wszystko co uczyniles. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach. ZEGNAJ.. 
 
autor: Rafal, Natalia, Dorota i Malgorzata. 

• • •  

(08.04.2005) 
Tyle razy śpiewałam "Zostań z nami" i proszę Cię po raz ostatni "Zostań z nami" ukochany 
Ojcze Święty i prowadź nas, bo w Tobie wiara, nadzieja i miłość.  
 
autor: Eugenia 
e-mail: eugenia@us.wroc.pl  

• • •  



(08.04.2005) 
Dziekuje Ci Ojcze za to ze dales nam tyle radosci w naszym zyciu. Dzieki Tobie i twoim 
naukom jestesmy blizej Boga i trwamy na modlitwie, rowniez za twoja dusze. Nigdy Cie 
niezapomnimy. Nie zegnam sie z Toba Janie Pawle II bo wiem ze jestes juz z Bogiem w 
Niebie i ufam ze kiedys sie tam wszyscy spotkamy. Chrzescjanskie: Z PANEM BOGIEM 
 
autor: DAREK ; LIDKA Z SYNAMI 
e-mail: DarKasp@aol.com  

• • •  

(07.04.2005) 
Mój Ojcze Święty, dziękuję Ci za to, że otworzyłeś mi oczy i odnowiłeś oblicze mojej wiary. 
Jesteś dla mnie żywą Ewangelią. Dziś wiem, że należę do "Pokolenia Jana Pawła II". Totus 
Tuus!!! 
 
autor: Tomasz_1973 

• • •  

(07.04.2005) 
Drogi Ojcze Św. byleś dzieckiem, uczniem. studentem, aktorem, poetą, lekarzem ludzkich 
serc, kapłanem, nauczycielem, przyjacielem, bratem, synem, zostaleś następcą Św.Piotra 
przedstawicielem Boga na Ziemii!! ale przez te funkcje które pełnileś nie przestaleś być 
człowiekiem, który potrafił dostrzeć bliżniego i jego problemy i pomagać nie zważając na 
siebie.... Drogi Ojcze Św odeszłeś do Domu Ojca i wierze że patrzysz na ludzkie plemię i 
jesteś swym sercem blisko mnie... a ja obiecuję pamiętać o Tobie zawsze bo ciebie drogi 
Ojcze Św nie da się zapomnieć!!!  
Odeszłeś zostawiając po sobie tak wiele że zawsze będziesz żyl w nas.... " non omnis moriar" 
dlatego nie będziemy się lękać jak nakazaleś!!! 
 
autor: Jagoda Mysłowice 
e-mail: jagna_1@poczta.fm  

• • •  

(07.04.2005) 
Dziękuję Bogu za Jana Pawła II i to dziękczynnienie będzie trwać przez całe moje życie. To 
właśnie Ojciec Święty, Jego nauczanie kształtowało mój czas wzrastania w wierze. To On 
pomagał mi rozpoznawać drogi mego powołania aż do dzisiaj. A choć nigdy nie miałam tego 
szczęścia, by spotkać się z Nim osobiście, to przecież czytając Jego teksty, karmiąc się nimi 
słuchałam i nadal będę słuchać Jego głosu. A Jego życie to dla mnie ogromne wezwanie do 
świętości i do zawierzenia we wszystkim i bez żadnych warunków. Totus Tuus.  
 
autor: s.Elżbieta 
e-mail: selkot@przemysl.opoka.org.pl  

• • •  



(07.04.2005) 
Jezu, zródlo niewyczerpalnej litosci, który z gleboka miloscia wypowiedziales tesknote 
PRAGNE. Bylo to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego.Proze Cie o mój Odkupicielu 
rozpal pragnienie naszychserc bysmy wytwale we wszystkich podejmowanych czynnosciach 
dazyli do doskonalosci, spraw aby nauki i cierpienie Jana Pawla II bylo dla nas pozytkiem 
doczesnym i wiecznym. 
 
autor: arek Wielkopolska 

• • •  

(07.04.2005) 
Kochany.. Szukałeś i mnie, przyszłam do Ciebie! ale nie tylko DLA Ciebie, bo przede 
wszystkim dla siebie, dla Jezusa. Otworzyłes mi oczy na wiele spraw, dzięki Tobie 
zaakceptowałam siebie i postawiłam pierwszy krok, aby pokochać życie! Jesteś wielki, jestes, 
bedziesz, byłes....W moim sercu ZAWSZE!!! 
 
autor: Anna Przybysz z Jeleniej Góry 
e-mail: anna_przybysz@gazeta.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Nigdy nie zapomnę dzisiejszego wieczoru. Tak trudno się z Tobą rozstać Ojcze Święty, mimo 
tego że wiem, iż zawsze bedziesz z nami.Tego, co czuje moje serce nie wypowiedzą zadne 
słowa. Kocham Cię.Ciesze się, że tak wielu dzisiaj zgromadziłeś na Eucharystii. Dobrze, że 
Jesteś, bo Jesteś wiem to na pewno! 
 
autor: Kimi  
e-mail: karres@interia.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Nie pozwoliłeś Polakom płakać! Jestem nieposłuszny Twemu wezwaniu. Ukochany Ojcze 
Święty! Płaczę...  
A łzy przpelatam modlitwą za Ciebie i do Ciebie. Wiem, że oglądasz już naszego Najlepszego 
PAsterza. Oręduj za nami! 
 
autor: Ks. Grzegorz 
e-mail: lawni@o2.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty,  
dziękuję Ci za to, że byłeś (jesteś) współczesnym głosem wołającego na pustyni: "Prostujcie 
drogę Panu!" i że swoim życiem pokazałeś, że gdy dźwiga się swój krzyż z Jezusem, to 
brzemię staje się lekkie, a jarzmo - słodkie.  
Do zobaczenia w Domu.  



 
autor: Ania 
e-mail: anna.kocowska@neostrada.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty bardzo nam będzie brakowało CIEBIE tu na ziemi.Ale jednocześnie 
wierzymy ,że teraz jesteś w niebie koło swego nauczyciela. Twoja nauka zostanie z nami, 
wiara w człowieka, miłość. 
 
autor: Ula ze Świecia 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze Świety- tak trudno sie pogodzić z Twoim odejściem... Zostawiłeś nam swój 
niezapomniany przykład i nadzieję. Pokój z Tobą Kochany Papo. 
 
autor: R.B. 
e-mail: ryniob@o2.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Idę do kosciła na czuwanie przed Najswietszym Sakramentem. Pomodlę się do Jana Pawła II 
by przyczynił mi wiary 
 
autor: Kazimierz 

• • •  

(07.04.2005) 
Byłeś naprawdę wielkim człowiekie, tyle uczyniłeś dla całej ludzkości, przepraszam za moją 
słabość, ufaj jednocześnie że teraz odbierasz Swoją zasłużoną nagrodę u Bog Najwyższego 
 
autor: Adam 
e-mail: adam.trebacz@wp.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Kochany ojcze zawsze byłes i bedziesz w moim sercu. Gdy cie potrzebowałem zawsze byłes 
blisko nie. ŻEGNAJ:  
NIGDY O TOBIE NIE ZAPOMNE! MICHAŁ 
 
autor: MICHAŁ DAWID -LEBORK-MOSTY  

• • •  



(07.04.2005) 
Ty odszedłeś do swego ojca, a my będziemy podożać drogą, zawsze pozostaniesz w naszych 
sercach . 
 
autor: Patryk Radom 

• • •  

(07.04.2005) 
Cóż można więcej rzec--odszedł ale i tak bedzie w naszych sercach i pamięci, JEDEN 
UCZYNIŁ TAK WIELE DLA WIELU amen. 
 
autor: zmos 
e-mail: zmos@wp.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Stanąłeś jak niegdyś Pan nad brzegiem i szukałeś jak On ludzi którzy pójdą za Tobą...  
Teraz wiesz, że ich znalazłeś.  
Spójrz z góry i zobacz jak wiele się w nas zmieniło, nauczyłeś nas miłości, wiary do 
Chrystusa.  
Kochamy Cię Ojcze i masz nasze dłonie i serca i krople potu dla miłości Bożej. 
 
autor: Asiula 

• • •  

(07.04.2005) 
Kochany Ojcze Sięty, prawie Cię nie znałam, choć mam już 18 lat. Zawsze, gdy dziadek 
oglądał w telewizji audycje z Rzymu wydawało mi się to nudne. Nie wiem dlaczego teraz ta 
śmierć mnie poruszyła. Wiem kikm byłes Ojcze, ale....trudno mi i wstyd, ze nie chciałam Cię 
słuchac. Za to teraz, po Twojej śmierci jesteś mi bardzo bliski. Wiem co zrobiłes dla mnie i 
całego świata i jestem z tego bardzo dumna i wdzięczna Tobie, bardzo Ci dziękuję. Twoja 
śmierć jest nauka rekolekcyjną dla całego świata, to najwieksze rekolekcje wszech czasów. 
Mówi nam to o tym, że ludzie potrafią sie zjednoczyc, modlic, zaufac sobie od nowa i to jest 
w tym bardzo piękne. Panie świec nad Jego duszą i spraw, by nikt o tym nauczaniu Jana 
Pawła II nigdy nie zapomniał.  
 
autor: sylka 
e-mail: sylka18@poczta.onet.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Nie jestem wielką poetką, ale ból i żal po rozstaniu z Ojcem SWietym sam nasuwa słowa 
przynoszące mało treści, a znaczące tak wiele! Ojcze! Ty w czasie swojej choroby nie 
wypowiedziales ani jednego słowa, tym samym przemawiając do nas stale, nie kiwnąłeś 
palcem a wyraziles tyle znaczacych gestow jak nigdy... to pozwolilo mam nadzieje ze na 
zawsze) zjednoczyc wszystkich ludzi na swiecie i poczuc moc i radosc plynaca z takiego 



polaczenia. Chce Ci podziekowac za to wszytsko co zrobiles dla swiata i ludzkosci. Nigdy 
Cie nie zapomne!!! Spoczywaj w pokoju. 
 
autor: agnieszka 

• • •  

(07.04.2005) 
Bardzo mi szkoda że Papież zmarł. I dobrze, że Papież napisał testament. 
 
autor: Hubert 9 lat lublin 

• • •  

(07.04.2005) 
Jest mi bardzos smutno, że umarłeś.  
 
autor: Milenka 9 lat Lublin 

• • •  

(07.04.2005) 
Bardzo żałuję, że odszedłeś Janie pawle 2 
 
autor: Michał Szałapski z Lublina 

• • •  

(07.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty jest mi bardzo pszykro, że odszedł ale wiem, że zawsze będziesz przy 
nas Janie Pawle drugi 
 
autor: Szymek T.lublin 

• • •  

(07.04.2005) 
Bardzo żałuje, że odszedłeś. 
 
autor: piotr 9 lat 

• • •  

(07.04.2005) 
Jest mi szkoda, że umarłeś. 
 
autor: Przemek z lublina 

• • •  



(07.04.2005) 
Jest mi barzo smutno , że Papież umarł. 
 
autor: Piotr Wójcik 

• • •  

(07.04.2005) 
Jest mi bardzo smutno że ,Ojciec Święty Jan Paweł II nie żyje. 
 
autor: Jasio  

• • •  

(07.04.2005) 
Jest mi bardzo żal, że Papież umarł. 
 
autor: ola szymańska LUBLIN 

• • •  

(07.04.2005) 
Jest mi bardzo przykro że tak Wielki Człowiek odszedł od nas ale na zawsze pozostanie w 
naszej pamięci. 
 
autor: OSKAR TYMCZYSZYN LUBLIN LAT 9. 

• • •  

(07.04.2005) 
Jest mi bardzo żal , że Papież umarł. 
 
autor: BasiA TCHÓRZEWSKA Lublin 8 lat 

• • •  

(07.04.2005) 
Na zawsze będziesz w moim sercu! 
 
autor: Ola Nowak 9lat lublin 

• • •  

(07.04.2005) 
Dziękujemy za wszystko!! 
 
autor: Ala 

• • •  



(07.04.2005) 
CHWALA NA WYSOKOSCI PANU  
NIECH OTWORZY SIE BRAMA NIEBIOS  
DLA JANA PAWLA II  
 
autor: ANGELIKA 

• • •  

(07.04.2005) 
Nie trzeba rozpaczać że Go niema, trzeba się cieszyć że był. Teraz jego słowa mają się 
rozrosnąć i przynościć plon, by On mógł tam być z nas dumny. 
 
autor: Beata Zabrze 

• • •  

(07.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty! Któż nas poprowadzi tak jak Ty? Kto wskaże drogę? Wierzę, że u 
Dobrego Ojca wyprosisz, aby Następca św. Piotra i Twój był na miarę potrzeb Kościoła i 
świata. A Ciebie proszę u Jezusa wyproś łaskę godnego Następcy. Módl się za nami u Pana, 
jak my modlimy się za Ciebie. 
 
autor: x. Andrzej PACHOLSKI 

• • •  

(07.04.2005) 
Ziarno musi obumrzeć, aby wydać plon. Do zobaczenia! 
 
autor: Ireneusz Lewandowski 
e-mail: irekl@dlg.com.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Żal i smutek ... 
 
autor: Adam Damięcki 

• • •  

(07.04.2005) 
Świadectwo Twojej wiary Ojcze Święty umocniło moją. Wierzę a właściwie jestem pewien 
że dobry Bóg wziął Cię w ramiona i że jesteś już w orszaku Jego Świętych. Módl się nadal za 
nami, za naszą ojczyznę i za mnie, aby nasze dobre postanowienia nie były tylko chwilowe, i 
aby nasze nawrócenia były trwałe. Wierzę że dobry Bóg Ci nie odmówi, że przychyli sie do 
naszych próśb zanoszonych przez Twoje pośrednictwo.  
 



autor: Krzysztof z Krakowa 
e-mail: kidec@interia.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
"Nie cały umrę" ufamy że Twoja nauka ukochany Ojcze Święty będzie z nami na zawsze. 
Niech aniołowie zabiorą Cię do Raj. Spoczywaj wBogu 
 
autor: Małgorzat i Andrzej z córką Antoniną 
e-mail: maniks@op.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze Swiety pozostaniesz na zawsze w naszych sercach, Ty nie odszedles, Ty pozostales na 
wieki, dziekujemy Ci za wszystko kochamy Cie i wielbimy 
 
autor: ewa z cala rodzina 

• • •  

(07.04.2005) 
Nie mogliśmy Cię zatrzymac na ziemi,  
ale nigdy nie wypuścimy z naszych serc...  
 
Dziękuję za to, ze byłeś i na zawsze pozostaniesz jak ojciec...  
 
Byłeś moim jedynym autorytetem, ale Bóg zabrał mi Ciebie. Widocznie miał w tym swó cel... 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze moj, Ojcze nasz, ktory juz jestes w niebie, dziekuje za Twe zycie-swiadectwo. Zawsze 
bedziesz dla mnie wzorem czlowieka i kaplana. Badz przy mnie gdziekolwiek mnie Pan 
poprowadzi. Amen. 
 
autor: Jarek,x. 

• • •  

(07.04.2005) 
Dałeś nam tak dużo.  
DLACZEGO?  
Pomagałeś zawsze.  
DLACZEGO?  
Myślałeś zawsze.  
DLACZEGO?  
Modliłeś się za nas.  
DLACZEGO?  



 
WIEM! Bo nas kochałeś.  
Dla mnie zawsze będziesz moim PAPIEŻEM.  
KOCHAM CIĘ!  
 
autor: KASIA Z SULĘCINA 
e-mail: KASIAWALKOWSKA@WP.PL  

• • •  

(07.04.2005) 
"... A ZIARNO, KTÓRE OBUMRZE WYDA PLON OBFITY..." AMEN. 
 
autor: Maria F. 

• • •  

(07.04.2005) 
ODSZEŁEŚ TAK NAGLE I NIE SPODZIWANIE DLACZEGO? wiele ludzi uważa cie za 
świętego a w moim sercu zawsze Byłeś, Jesteś i Będziesz świętym do końca moich dni na 
ziemi i w niebie. KOCHAM CIĘ! 
 
autor: Monika z Gimnazjum w sulEcinie 

• • •  

(07.04.2005) 
Drogi Ojcze Święty tak nagle i niespodziewanie od nas odszedłeś! Wszyscy byliśmy 
świadomi tego, że ciężko chorowałeś, ale nie wierzyliśmy w to, że nas opuścisz i zostawisz 
nas samych! Tak bardzo Cię kochamy i tak bardzo nam Cię brakuje. Na zawsze pozostaniesz 
w naszych serduszkach, lecz cierpimy z powodu tego, że nie ma Cię tu z nami na dole i że nie 
będziemy mogli już Cię zobaczyć i usłyszeć ! Dla nas BYŁEŚ, JESTEŚ I POZOSTANIESZ 
NA ZAWSZE 
 
autor: Jowita i Marta z Sulęcina 

• • •  

(07.04.2005) 
Jan Paweł II zawsze będzie z nami w naszych sercach. Nawet jeżeli nie uznają go świętym to 
i tak pozostanie On w naszej pamięci jako dobry kochający człowiek. Mimo, że osobiście go 
nie znałem to wciąż jest dla mnie autorytetem. 
 
autor: Marcin S. Filip T. 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze przykro mi z tego powodu .Tęsknimy za tobą jest nam bardzo przykro. Niech twja 
dusza spoczywa na wieki.  



 
autor: Wojtek 

• • •  

(07.04.2005) 
Niech zostanie w naszych sercach na zawsze, módlmy się za Ojca Świętego razem 
 
autor: Hubert 

• • •  

(07.04.2005) 
Odszedł największy CZŁOWIEK świata Jan Paweł II który zrobił dla nas tak dużo był przy 
nas tak blisko, pierwszy podał rękę Żydom ,kochał nas i wierzył w nas zawsze bliski BOGU i 
wszystkim ludziom, a zwłaszcza młodzierzy.Dlaczego Odeszłeś tak nagle i niespodziewanie? 
 
autor: Z wielkim żalem Kasia i Monika z Gimnazjum w Sulęcinie 

• • •  

(07.04.2005) 
Odszedł od nas wielki Człowiek, którego bardzo kochamy, bedziemy za nim tęsknić , ale 
wiemy że jest w domu Boga. Dla wszystkich zawsze był autorytetem, nawet po śmierci 
zostanie przywódzcą naszego serca.!! 
 
autor: E.S i H.S 
e-mail: hana128@wp.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Chcielibysmy wspomniec chwile spedzone razem z nim . Ale go juz nie ma  

• • •  

(07.04.2005) 
Właściwie to nie wiem co powiedzieć,  
Żal gardło ściska, wokół życie toczy się dalej, ale jakby inaczej.  
Umarł człowiek, który żył ponad tysiąc kilometrów stąd,  
Niby daleko ale jak blisko.  
 
Dopiero teraz czuję kogo utraciłem.  
Najsmutniejsze jest to, że mając tyle czasu nigdy Cię nie odwiedziłem.  
Miałem czas, pieniądze i nigdy do Ciebie nie dotarłem.  
Teraz jest już za późno, czasu nie można cofnąć.  
 
Teraz druga szansa, Ty czekasz wraz z Jezusem, tam po drugiej stronie.  
Tutaj są Twoje myśli i nauka. Nie wiem ile mam czasu ? Nie wiem ile mam sił ?  
Wiem tylko, że nie mogę zmarnować ani jednej chwili.  



Do zobaczenia.  
 
autor: Krzysztof 
e-mail: odyjas@post.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
DZIEKUJE KOCHANY OLCZE SW. ZA KAZDE SLOWO  
WYPOWIEDZIANE I NAPISANE PRZEZ CIEBIE.  
TU GDZIE MIESZKAM W NORWEGII KATOLICY SA MNIEJSZOSCIA . JAK 
SMUTNO JEST NA SERCU GDY WIDZE JAK TUTAJ LUDZIE SA OBOJETNI NA 
BOGA, A TERAZ NAWET CIEBIE NIE ZAUWAZYLI. NIE PLACZE JUZ TERAZ BO 
WIEM ZE TERAZ JESTES W NIEBIE.  
ALE BOLI MNIE NAJBARDZIEJ TO, ZE TWOJE SLOWA NIE DOTARLY DO TYCH 
LUDZI TUTAJ. BOG ZOSTAL  
WYRZUCONY ZA PROG. KOCHANY JANIE PAWLE II  
MODL SIE ZA NAMI. 
 
autor: OLA 
e-mail: je-roest@online.no  

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze św. !Ty dałeś po Jezusie przykład jak żyć, kochać i jak godnie umierać. Dziękuję za tę 
naukę.T y modliłeś się za nas, teraz ja będę za Ciebie. Wstawiaj się u Pana za nami. Niech i ja 
potrafię Bogu powiedzieć AMEN jak TY! 
 
autor: Kasia 

• • •  

(07.04.2005) 
Kochany Ojcze byłeś dla nas wzorem do naśladowania. Odszedłeś choć zawsze będziesz w 
naszych sercach wspomnieniem. Po twoim odejściu czujemy smutek, żal i tęsknotę. Choć 
świat czuje pustkę nigdy nie zostaniesz zapomniany. Twoje słowa będą zapamiętane na 
zawsze. SPOCZYWAJ W SPOKOJU. AMEN 
 
autor: Asia,Daria 

• • •  

(07.04.2005) 
Bardzo i przykro z powodu śmierci Jana Pawła II. Cieszę się że żyłam w tym momencie kiedy 
żył Ojciec Święty i że widziałam Ojca Świętego na żywe oczy. Ojciec Święty był zawsze 
szczęśliwy. Cieszymy się że cała Polska się modli za Ojca Świętego i naprawde nie wiem czy 
zakceptuje następnego Papieża. Zawsze kochałam Cieę Ojcze Święty i będe cię kochać przez 
całe swoje życie 



 
autor: Agata Sulęcin 

• • •  

(07.04.2005) 
Gdy dowiedzieliśmy sie o śmierci Jana Pawła II byłyśmy przerażone , nie wierzyłyśmy że tak 
bliska i kochana nam osoba mogła nas opuścić! Kochałyśmy go i traktowałyśmy jak drugiego 
Ojca! ze względu na to że nie ma go wśród nas nadal wierzymy w niego i kochamy i zawsze 
będziemy kochać i szanować tak jakby był między nami! kiedy byłyśmy smutne 
przypominałyśmy sobie o nim i o jego żartobliwych słowach i raz na zawsze odchodziły od 
nas zmartwienia! choć nie widziałyśmy go na żywo i nie romawiałyśmy z nim zawsze i 
wszędzie będzie naszym przyjacielem i ojcem!!! tak jak On kochał młodzież tak my go 
kochamy i nigdy nie przestaniemy go kochać!! Teraz gdy nie ma juz go między nami BYŁ 
JEST I BĘDZIE ZAWSZE W NASZYCH SERCACH!!!  
 
autor: NATALIA I MARTA SULĘCIN 

• • •  

(07.04.2005) 
Boże obdarz Ojca świętego, Jana Pawła II miłością łaską Bożą. Niechaj spoczywa w pokoju i 
zawsze będzie z nami. 
 
autor: Marcin Żamojda i Grzegorz Pawełek z Sulęcina 

• • •  

(07.04.2005) 
Oszedłes nie dawno a juz nam Ciebie brakuje kochalismy my Ciebie jak wlasnego Ojca 
chcielibysmy aby narodził sie taki drugi czlowiek jak Ty.Ty kochales nas my cie jeszcze 
mocniej 
 
autor: SOPEL I OGON 

• • •  

(07.04.2005) 
Odszedłeś do nieba ale dla nas będziesz zawsze przy nas. Dziękujemy Ci za wszystko. 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze, przekroczyłeś Próg Nadziei. Módl się za nami... 
 
autor: M. 

• • •  



(07.04.2005) 
Tyś Nas opuścił na zawsze, ale wszyscy zapamiętamy Cię jako brata naszego. Tak bardzo 
nam Ciebie brak i brakować nam będziesz.  
Bądż uwielbiony, a dusza twoja niech będzie z nami na zawsze.  
Wszyscy Cię kochamy i wszyscy pokłon Ci skaładamy.  
 
autor: Ewelina 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze Świety... Dziękuję Ci za to, że byłeś tak dobrym papieżem... i człowiekiem. Pomogłeś 
mi w dostrzeżeniu tego, jak żyć, jak być dobrym człowiekiem... Kiedy jeszcze żyłeś, nie do 
końca uświadamiałam sobie wagę Twojego Istnienia. Dopiero teraz w pełni wiem, jak 
niezwykłym byłeś człowiekiem... i jak nadzwyczajnym.  
Żegnaj Ojcze Święty! 
 
autor: Kasia- Sulęcin 
e-mail: pysia302@wp.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Dziękuje z całego serca za to,ze mogłem sie przy Tobie wychowywać i w moim sercu 
zostaniesz na zawsze jako wielki człowiek. 
 
autor: Jacek 

• • •  

(07.04.2005) 
Dziekujemy Ojcu Świętemu, że był z nami przez te wszystkie lata swego życia. Także za to, 
że kochał nas wszystkich i był przy nas.  
 
autor: Ania i Ela 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze Święty byłeś dla mnie autorytetem.  
Bardzo nam Ciebie brak, lecz mieliśmy się nie smucić. Z bólem żegnamy Ciebie Ojcze 
Święty. 
 
autor: Jan z Sulęcina 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze Święty... Dziękuje Ci za to, że potrafiłeś nadać sens naszemu życiu. 



 
autor: Mateusz 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze Święty... Dziękuje Ci za to, że potrafiłeś nadać sens naszemu życiu. 
 
autor: Mateusz 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze św. musiałeś umrzeć ale stał się cud . Cały świat modlił się za ciebie. Dziękuję ci za 
posługę na ziemi. Niech Bóg będzie z Tobą i z nami wszytkimi. Zegnaj i dziękuję. 
 
autor: Anna N. z Dębieńska  
e-mail: ania@wp.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Ojciec święty wrócił do domu Ojca o godzinie 21.37. Kiedy padły te słowa, ludzie na placu 
św. Piotra zastygli w milczeniu. Chwilę później rozległy się nieśmiałe brawa. - Dlaczego biją 
brawa? - spytała kilkuletnia Polka. - Bo wygrał Papież – odpowiedział jej mały kolega.  
 
Ostatnia ziemska droga. Przejście na spotkanie z Bogiem Jana Pawła II. Każdy z nas był w 
tych dniach razem z Nim. Z wiarą w cud, ze ściśniętym sercem, ze łzawiącymi oczyma. 
Każdy z nas ma swoją opowieść o tych dniach, o swoim pożegnaniu z Ojcem, świętym 
Ojcem.  
 
autor: O.M.A.O. 
e-mail: olivia930399@gazeta.pl  

• • •  

(07.04.2005) 
Odszedłeś Ojcze Święty!!!!!! Zawsze myślałem że nigdy nie odejdziesz, ale tak sie nie stało,i 
teraz z tego powodu jest mi bardzo przykro. Żegnaj 
 
autor: Maciek S. z Sulęcina 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojcze Święty na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci, dopiero po Twojej śmierci 
uświadamiam sobie ile dla mnie znaczysz. Od momentu Twojej śmierci moje życie zaczyna 
sie zmieniać nabiera wiekszego sensu. Chcialabym miec taka wiare i tolerancje jak Ty. 
 
autor: Ola-Sulęcin 



• • •  

(07.04.2005) 
Bardzo mi przykro z powodu śmierci Jana Pawła II. Był i jest dla mnie i całego świata 
ważnym i wspaniałym człowiekiem. Był to człowiek bardzo dobry dla swoich bliźnich. 
Bardzo mi go brak i nie wiem, czy zaakceptuję następnego papieża. Wiem tylko że jestem 
dumny że żyłem w tym czasie, kiedy jeszcze na świecie był ojcem św. Jan Paweł II. 
 
autor: Romuś z Żubrowa 

• • •  

(07.04.2005) 
Ojciec Święty Polak-jest niezastąpiony. Na zawsze pozostanie w naszej pamieci i w naszym 
sercu. Jesteśmy dumne z tego że tym wielkim człowiekiem był nasz rodak.To co robił Ojciec 
Święty jest jak szczyt Mount Everest-osiągną go tylko nieliczni. Kochamy Cie nasz Ojcze.  
 
autor: Sweety i Biedrona z Sulęcina 

• • •  

(07.04.2005) 
Kochany Ojcze! Życie sie nie kończy, życie sie zmienia... Świat dopiero po Twojej śmierci 
zrozumiał jak ważny byłes dla wszystkich..!! 
 
autor: Ola&Agata:) 

• • •  

(07.04.2005) 
pozostaniesz w moim sercu na zawsze... zreszta Ty o tym wiesz... szczesliwej drogi i pamietaj 
o nas...  
Idźmy za tobą, twoim śladem  
Bądźmy twoim cieniem  
Będziemy realizować Twój Testament  
 
A przede wszystkiem Dalej Cię KOCHAMY 
 
autor: Julian , lisu 

• • •  

(07.04.2005) 
Dziękuję Ci Ojcze Święty, że Bóg nam Ciebie ofiarowal, że mogliśmy żyć w tym czasie i 
słuchać Twoich mądrych słów. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. 
 
autor: burczyk 

• • •  



(07.04.2005) 
Patrzyłam - ale nie widziałam.  
Słuchałem - ale byłam głucha.  
Dopiero teraz moje oczy przejrzały i usłyszałam wszystkie słowa. Ale czas nauki już sie 
skończył, nadszedł czas egzaminu. Pozwól Panie, abym zdała go celująco, egzamin z miłości 
do ludzi której uczył Ojciec Swięty Jan Paweł II. 
 
autor: Barbara 

• • •  

(06.04.2005) 
Ojcze Święty,  
DZIĘKUJĘ!!  
- za miłość, jaką kochałeś młodych,  
- za wiarę, jaką w nas pokładałeś,  
- za nadzieję, którą w nas wlewałeś,  
- za to, że wierzyłeś nie tylko w nas, ale i nam,  
- za to jak patrzyłeś nan nas, jak słuchałeś, jak byłeś z nami i dla nas,  
takiego Cię kochaliśmy, kochamy i kochac będziemy,  
takiego będziemy Cię pamiętać.  
Ponieważ nam ufałeś - nie zawiedziemy Cię.  
Będziemy wierni Chrystusowi, Kościołowi, Maryi, Tobie!! 
 
autor: aSIUNIa 
e-mail: joanna_michalska@vp.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
"SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, TAK SZYBKO ODCHODZĄ"...DZIĘKUJĘ JANIE 
PAWLE II WIELKI ZA TWÓJ PONTYFIKAT 
 
autor: KATARZYNA 
e-mail: falasa@wp.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
Kochalem Ciebie. Chcialbym choc troche Twojej wiary i milosci. Pamietaj o mnie.  
 
autor: Piotr 

• • •  

(06.04.2005) 
Dla mnie i dla mojej całej rodziny to osoba swięta od urodzenia. Jak objawiał się Pan Jezus to 
mówił o tym, że powstanie iskra i przygotuje świat na powtórne przyjście Pana Jezusa, tą 
osobą jest Papież Jan Paweł II. Gdy będzie jego pogrzeb niech każdy się pomodli proszę was. 
Ja mam 12 lat i dopiero teras wiem kim był, jest i Będzie Ojciec święty. ŻEGNAJ OJCZE 



ŚWIĘTY  
 
autor: Przemek z Rodzinką 
e-mail: ostatnie_chwile_papiezowi@op.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
Jest nam smutno, że odeszłeś, ale na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i sercach. 
 
autor: Bożena z synami 

• • •  

(06.04.2005) 
Kocham Cię , tatusiu, moja wiara jest silniejsza dzięki Twojej miłości do Boga, teraz Ty 
umocnij mnie do świadczenia o miłości Ojca. Pamięć o Tobie niech będzie wieczna 
 
autor: Pela 

• • •  

(06.04.2005) 
"KTO WE MNIE WIERZY, CHOĆBY I UMARŁ ŻYĆ BĘDZIE"  
Wdzięczni za twoje świadectwo. 
 
autor: Marek z Jolą i dziećmi 

• • •  

(06.04.2005) 
Wiersz dla papieża  
 
zgasłeś....na chwilę...by wejść do Nieba  
i rozbłysnąłeś potem jak trzeba  
z mocą tak wielką, pełną miłości  
która nam dała tyle radości  
dumny Twój naród, tęskni za Tobą  
z niedowierzaniem potrząsa głową  
bo Ty już nigdy nas nie odwiedzisz  
nie ucałujesz swej polskiej ziemi  
wszyscy po Tobie płaczą jak dzieci  
i nawet Słońce coś słabiej świeci  
deszcz się też schował i wiatr nie wieje  
bez Ciebie Ojcze, nasz świat się chwieje  
kto teraz będzie do nas przemawiał  
z takim humorem tłumy rozbawiał  
czy nowy papież będzie nas lubił?  
i o kremówkach tak pięknie mówił  
jedno jest pewne: dałeś nam wiarę  



i jak się kocha nam pokazałeś  
niech zstąpi Duch Twój na wszystkich ludzi  
wszystko co dobre niech w nas obudzi...  
 
 
autor: jadzia 

• • •  

(06.04.2005) 
żal i tęsknota, tak smutno 
 
autor: jadzia i piotr 

• • •  

(06.04.2005) 
Polsce nigdy nie brakowało Bożych Posłańców. Kardynał Hlond, Kardynał Sapieha, Kardynał 
Wyszyński, a teraz Ty Jan Paweł II.  
Boże wzbudź w naszym Kościele i Narodzie znowu takiego wspaniałego Przewodnika i 
Przyjaciela - jak Ty. Wyproś nam to Kochany Ojcze Święty.  
Dzięki Tobie za Twoją prostotę, głębię ducha, serdeczność, ciepło, bezpośredniość i wielki 
urok jaki wywierałeś na każdym człowieku i którym cudownie promieniowałeś. 
 
autor: Anna Maria 

• • •  

(06.04.2005) 
Kochamy Cię Ojcze święty. Nie miałam możliwości Cię dotknąć, abyś mnie uzdrowił.Ale 
wiem, że byłeś zawsze z każdym z nas. Dziękujemy Ci za to dobro Twego serca. 

• • •  

(06.04.2005) 
Zawsze będziemy z Tobą, boś Ty naszym ukochanym Ojcem, Przyjacielem i Nadzieją! 
 
autor: Danusia 

• • •  

(06.04.2005) 
Nie mówimy żegnaj,  
mówimy do zobaczenia 
 
autor: Kasia 

• • •  



(06.04.2005) 
Dziękuję Ci Boże za to, że dane mi było żyć w czasach ziemskiej świętości Jana Pawła II. 
Proszę Cię Boże Przedwieczny i Miłosierny, za wstawiennictwem papieża Jana Pawła II, aby 
świat nie zapomniał Jego uniwersalnej nauki, a miłość i nadzieja jak w tym czasie szerokim 
strumienim rozlała się w sercach ludzi na całym świecie i na wieki zamieszkały z nami. 
Amen. Spoczywaj w spokoju Ojcze Święty. 
 
autor: Grzegorz 

• • •  

(06.04.2005) 
NASZ OBROŃCA ODSZEDŁ NA WIEKI  
 
PAPIEŻ POLAK TO SKARB DLA KAŻDEGO RODAKA I DLA CAŁEGO ŚWIATA. 
DZIŚ JUŻ NIE MA NAS KTO BRONIĆ- ZOSTALIŚMY SAMI :( ! WSZYSTKO W 
BOŻYCH RĘKACH. MÓDLMY SIĘ ZA JANA PAWŁA II BO TO NAJCENNIEJSZY 
CZŁOWIEK ISTNIENIA ŚWIATA.  
 
autor: SYLWIA :( -miasto Sławków 
e-mail: wietnamka@interia.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
Odszedł Papież, człowiek, który tak bardzo ukochał człowieka i cały świat. Odszedł człowiek 
wielki o wielkim sercu i miłości zarówno w stosunku do Boga jak i człowieka. Ojcze Święty 
dziękujemy Ci za czas spędzony tutaj z nami, za każde Twoje słowo skierowanie do nas, 
dziękujemy Ci za Twoje oczy pełne miłości, zrozumienia i przebaczenia. Mimo, że nie ma 
Cię już wśród nas na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i w naszym sercu. Będziesz żył w 
naszych wspomnieniach...Dziękujemy Ci Ojcze Święty za Twoją obecność... 
 
autor: Anna T.  
e-mail: anne_22@tlen.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
Dziękuję Ojcze Święty. Będzie mi brakowało Twojej WIELKIEJ WIARY. Proś Boga za nas, 
byśmy coraz bardziej rozumieli i wcielali w życie Twoje (czasem trudne) nauczanie o Jego 
Miłości. 
 
autor: barbara 

• • •  

(06.04.2005) 
Kochany Ojcze świętzy!!!  
Dziękuję Ci, że Ty byłeś w Ukrainie, dziękuję, że jestem katoliczką, że jestem w Kościole. Ty 
zawsze będziesz w moim sercu, ty jesteś teraz moim ukochanzm świętym.  



żaluję :-(, ale w odnoczas raduję się ;-), że jesteś teraz z Ojcem i Matką w niebie 
 
autor: Polinka 
e-mail: macta_animo@mail.ru  

• • •  

(06.04.2005) 
Odszedł nasz pasterz, ale przecież paść nas nie przestanie.  
To może głupie, ale dopiero śmierć naszego Papy potwierdziła jego wielkość i świętość. 
Jeszcze raz powtórzone zostało "proroctwo" Jezusa, że tylko Krzyż ostatecznie prowadzi do 
świętośći i Nieba... I jeszcze jedno: wiele osób, także i ja zawsze zastanawiło się jak 
wyglądałby Jezus w XXI w., co robiłby, gdzie mieszkał... Ja też widzę jasno- Jan Paweł II był 
Jezusem naszych czasów!  
 
autor: Nata U. 
e-mail: natiebiedrona@wp.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
Tak pusto... Reszta jest milczeniem... 
 
autor: Joanna 

• • •  

(06.04.2005) 
Kochamy Cię Ojcze Swięty. Dziękujemy Ci za wszystko co dla Nas stworzyłeś. Wierzymy że 
kochałeś Nas i szanowałeś.Dziś z wielkim smutkiem Cię żegnamy, a jednak wiemy, że jesteś 
szczęśliwy. Będzie Nam Cię bardzo brakowało. 
 
autor: Magda i Ewelina 

• • •  

(06.04.2005) 
Janie Pawle ty wcale nie odeszłeś tylko jesteś w innym świecie. 
 
autor: Iwona Kasprzak 

• • •  

(06.04.2005) 
Dziękujemy Ci za to że byłeś i jesteś, i w naszych sercach na zawsze zostaniesz. za twoje 
troski i żale dziękujemy Ci wytrwale. W naszych sercach na zawsze zostaniesz i twoja praca 
nie przepadnie na marne. 
 
autor: Marcin oraz Tomek 



• • •  

(06.04.2005) 
Dziękuje Tobie za te chwile spędzone razem,  
zawsze będziemy o Tobie pamiętać. Zawsze pozostaniesz w naszych sercach. 
 
autor: Kasia i Ala 

• • •  

(06.04.2005) 
Dziękujemy Ci Ojcze Święty za twoją wielką wiarę w ludzi i za twój upór w dążeniu do celu. 
Za to, że zawsze pokładałeś nadzieje w młodzieży i wierzyłeś, że to właśnie oni zmienią 
świat. 
 
autor: Paulina i Agnieszka 

• • •  

(06.04.2005) 
Kochany Ojcze chodziaż odszedłeś w naszych sercach będzież żył wiecznie, zawsze 
będziemy Cię kochać, doceniać, zawsze będziesz wśród nas, a zwłaszcza w naszych sercach. 
UWIELBIAMY I KOCHAMY CIĘ!!! 
 
autor: Natala 

• • •  

(06.04.2005) 
kochany Ojcze Swiety mimo ze odszedles i tak pozostaniesz na zawsze w naszych sercach!!! 
Dziekujemy Ci za wszyskie chwile spedzone z nami! Bardzo brakuje nam  
twojej obecności na tym świecie!!  
 
autor: M.I 

• • •  

(06.04.2005) 
Jeśli taka twoja wola Panie, przyjmij naszego kochanego Ojaca Świętego do siebie. Niech 
będzie na zawsze ze swoim tak przez Niego wielbionym Ojcem. Był jednym z najlepszych 
ludzi na naszym globie. Niech spoczywa w pokoju. 

• • •  

(06.04.2005) 
Nasz ukochany Papież Jan Paweł II odszedł ciałem, ale Jego dusza będzie mieszkała na 
zawsze w naszych sercach. I chodziaż Ciebie Ojcze nie ma już wśród nas to zawsze Będziesz 
przez nas pamiętany i kochany, a nasze serca będą wypełnione miłością do Ciebie! Wszyscy 
jesteśmy i będziemy myślą i duszą z Tobą!!! KOCHAMY CIĘ!!! 
 



autor: Agatka 
e-mail: aga1812@buziaczek.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
Jezu Chryste jeśli taka twa wola przyjmij Syna Swego do Królestwa Niebieskiego. Byłeś z 
Nami zawsze i wszędzie ciałem i duszą . Szukałeś Nas, teraz my do Ciebie przychodzimy . 
Będziesz zawsze w Naszych Sercach . 
 
autor: Domink i Paweł  

• • •  

(06.04.2005) 
Bądźmy radośni, radujmy się. Nie bądźcie smutni on zawsze będzie w naszych sercach. Niech 
Bóg będzie z Janem Pawłem II. Zawsze będziemy o nim pamiętać i niech spoczywa w pokoju 
wiecznym. Jan Paweł II zawsze kochał młodziesz i my go kochamy i kochać będziemy za to 
wszystko co nam uczynił. Zawsze papież powtarzał że młodzież jest przyszłością śwaiata. 
Pokój jego duszy. :(  
 
autor: Wojtek i Sebastian 

• • •  

(06.04.2005) 
Kochany Ojcze chcemy Ci podziękowac za te wszystkie lata spędzone z nami w radości i 
smutku. Brakuje nam Ciebie bardzo. Niech Bóg bedzie z Tobą.  
Spoczywaj w pokoju wiecznym. 
 
autor: Boski i Domek 

• • •  

(06.04.2005) 
Ojcze nauczyłeś nas jak mamy żyć, kochać, by nie odwracać się plecami od ludzi chorych, 
cierpiących. Teraz Odeszłeś zostaliśmy sami nie możemy się z tym pogodzić, twoje słowa 
wypowiadane w czasie pielgrzymek były dla nas drogowskazem.  
 
autor: k.O. 

• • •  

(06.04.2005) 
'Śpieszmy kochać ludzi bo tak szybko odchodzą'  
Ojcze kochałeś nas mimo choroby a my kochamy Ciebie zaniosłeś do naszego serca szczeście 
a w niekturych chwilach zebyśmy się nie podawali za to dziękujemy,d la ciebie się śmiejemy 
nawet gdy serce roni łzy nigdy o Tobie zapomnimy...............  
KOCHAMY CIĘ  



 
autor: KASIA 

• • •  

(06.04.2005) 
Z powodu śmierci papieża chcemy złożyć najszczersze kondolencje 
 
autor: Hubert krauz i Mateusz wojtas 

• • •  

(06.04.2005) 
Żadne słowa nie oddadzą naszego smutku i Twojej wielkości. Łza cisnie sie do oka, ale serce 
podpowiada: On nie umarł, On przeszedł tylko do tej lepszej Ojczyzny, do domu Ojca 
Najlepszego.  
Ukochany Janie Pawle II, tęsknimy za Tobą. Ufamy jednak, że Ty oczekiwać nasz bedziesz u 
bram Raju. Wstawiaj sie u Miłosiernego Boga za swoim Narodem.  
Raduj sie i wesel, bo zamieszkałeś u boku Ojca. 
 
autor: Jan 
e-mail: jipiwankowicz@wp.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
Ojcze Święty, nasz Wielki Rodaku. Nie godzien byłeś tylu cierpień, Ty, ktory tak wiele 
zrobiłeś dla Polski i świata. Nie baczyłeś na ryzyko i niebezpieczeństwo lecz brnąłeś ciągle do 
przodu, uratowałeś tyle istnień,  
tylu przebaczyłeś chociaż wyrządzili tyle cierpienia i bólu. Niech Pan ma cię w opiece. 
 
autor: Hanna Gimnazjum w Sulęcinie, kl.Ig 

• • •  

(06.04.2005) 
"Spieszmy się kochać ludzi-tak szybko odchodzą" to przysłowie mówi o miłości ludzi. Jan 
Paweł II byl wielkim człowiekiem. Uczył nas kochać i miłować innych. Był osobą nie 
przejmująca się sobą i troszczącą sie o innych. Bedzie nam go brakować. 
 
autor: Aneta i Kacha 

• • •  

(06.04.2005) 
był dobrym człowiekiem, kochał wszystkich ludzi więc my powinniśmy kochać go  
 
autor: wojtek 

• • •  



(06.04.2005) 
Odszedł największy Pan Swiata Jan Paweł 2. Gdy zmarł wszystkich nas osierocił wszyscy 
będziemy zaniego się modlić 
 
autor: Tomek Kuzajewski 

• • •  

(06.04.2005) 
odszedł największy autorytet świata. Amen 
 
autor: Okin 
e-mail: okinye@o2.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
moje kondolencje 
 
autor: ariel 

• • •  

(06.04.2005) 
Panie Boże, dziękujemy Ci za dar życia w tak ciekawych czasach, za dar uczestniczenia w 
jednoczeniu się ludzi, za obecność Jana Pawła II. Oby te chwile, które obecnie przeżywamy, 
wniosły w naszą historię nauki i przesłania, które ten wielki człowiek głosił. Ojcze Swięty 
zawsze będziesz w naszych sercach.  
 
autor: Ela, Bogdan, Zuzia 
e-mail: e.polenceusz@wp.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
ODSZEDŁ OD NAS OJCIEC ŚWIĘTY, ALE ODESZŁO TYLKO CIAŁO A JEGO DUSZA 
BĘDZIE DALEJ Z NAMI... JEGO SŁOWA ZASTANĄ W NASZYCH SERCACH I 
UMYSŁACH NA ZAWSZE I NIGDY NIE ZAPOMNIMY O NIM!! ON UCZYŁ NAS JAK 
ŻYĆ, KOCHAĆ, WYBACZAĆ, BYŁ AUTORYTETEM WIELU LUDZI A 
PRZEDEWSZYSTKIM MOIM!! NIGDY GO NIE ZAPOMNĘ I MAM NADZIEJĘ ŻE INNI 
TEŻ O NIM NIE ZAPOMNĄ MNIMO ŻE NIE SĄ WIERZĄCY!! DZIĘKUJĘ CI OJCZE 
ZA TO WSZYSTKO CO ZROBIŁEŚ DLA MNIE, DLA POLAKÓW, DLA LUDZI, DLA 
CZAŁEGO ŚWIATA I CZAŁEGO WSZECHŚWIATA!! TERAZ GDY CIEBIE PRZY NAS 
NIE MA WIĘKRZOŚĆ POLAKÓW ZMIENIŁO SWÓJ CODZIENNY DZIŃ ZACZELI 
MNIEJ MÓWIĆ, ZAMYKAJĄ SIĘ W SOBIE!! SAM WIESZ ILE ŁEZ, ILE SMUTKÓW, 
ILE CIERPIENIA LUDZI POSZŁO DO OJCA ŚW.!! MODLE SIĘ TYLKO O TO ABYM 
PO ŚMIERCI POSZŁA DO NIEBA I ŻEBYM SPOTKAŁA OJCA ŚW. NIE MÓWIE 
ŻEGNAJ BO TY W MYM SERCU ZOSTANIESZ NA ZAWSZE LECZ MÓWIĘ DO 
ZABACZENIA!! WSZYSCY BARDZO TĘSKNIMY ZA TOBĄ!!... 



 
autor: KAMILKA 

• • •  

(06.04.2005) 
Składamy kondolencje w imieniu zmarłego Karola Wojtyły. Był to bardzo kochany Papież, 
który pozostanie na zawsze w naszych SERCACH!!! Żaden były Papież nie zrobił tyle 
wspaniałych rzeczy na całym Świecie jak Papież Polak, wszystkie Narody kochały KAROLA 
WOJTYŁĘ, że trudno się pogodzić z jego śmiercią. 
 
autor: MARTA BULANOWSKA I BEATA JASZCZ 

• • •  

(06.04.2005) 
Nigdy nie myślałam, że dwa uczucia żal i radość -tak przeciwstawne mogą wypełnić moje 
serce. Jednak tak się stało. Odszedł nasz Ojciec ukochany i czuję ogromny żal.  
Otworzyły się przed nim Bramy Niebios i to przepełnia mnie radością. Wiem, że jesteś tam 
Ojcze Święty jeszcze bardziej szczęśliwy, gdyż jesteś w domu Ojca.  
Na zawsze zostaniesz w mym sercu i myślach.  
Jesteś dla mnie wzorem i autorytetem. Zgodnie z Twoimi naukami chcę wychować moje 
dzieci i żyć. Miałam 10 lat gdy zostałeś wybrany na tron Stolicy Piotrowej. Powiedział nam o 
tym ksiądz na lekcji religii. Pamiętam jak szczęśliwa biegłam do domu, aby podzielić się tą 
wiadomością i radością z rodzicami i rodzeństwem. Miałam szczęście, że mogłam Cię 
widzieć, słyszeć - żyć w Twojej epoce. Dziękuję Ci że byłeś tak dobry, mądry, pełen wiary i 
miłosiedzia. Dziękuję Ci że jesteś i będziesz na zawsze.  
 
autor: Ela 
e-mail: perko@op.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
Niemiałyśmy okazji Cię poznać... choć bardzo tego pragnełyśmy... teraz kiedy Ty odeszłeś 
wspominamy wszystkie Twoje słowa skierowane do nas-młodzieży!!! W ostatnich chwilach 
Twojego życia, chcieliśmy być przy Tobie, oraz pragneliśmy wspierać Cię w męce Pańskiej. 
Żegnamy Cię ze smutkiem!!!. 
 
autor: Martyna i Marta 

• • •  

(06.04.2005) 
Panie Boże daj mu wieczny odpoczynek, a światłość wiekuista niechaj mu świeci teraz i 
zawsze i na wieki wieków. Przyjmij do siebie Jana Pawła II i bądź dla niego miłosierny, jak 
jesteś dla nas. 
 
autor: uczniowie gimnazjum 



• • •  

(06.04.2005) 
Odszedł najważniejszy człowiek na świecie, o czym może świadczyć choćby to że na jego 
pogrzeb udaje się 5 mln ludzi. Był jedynym Papieżem - Polakiem. Dawał nam nadzieję, 
miłość i umacniał naszą wiarę. Na zawsze zostanie w naszych sercach.... 
 
autor: Agata&Aśka 

• • •  

(06.04.2005) 
OJCZE ŚWIĘTY.TWOJE ODEJŚCIE BYŁO DLA WIERNYCH NAJWIĘKSZYM 
WYDARZENIEM .  
WSZYSCY MAMY NADZIEJĘ ŻE TERAZ DOBRNĄLEŚ JUŻ DO NAJŚWIĘTRZEGO 
PANA I NARESZCIE SPOCZNIESZ W SPOKOJU. 
 
autor: MAGDA  
e-mail: magda-91@go2.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
Jan Paweł 2 został wpisany w nasze serca kiedy był już kapłanem.Teraz gdy zmarł czujemy 
pustkę i żal.  
 
autor: michał  

• • •  

(06.04.2005) 
Jest nam bardzo przykro po stracie Jana Pawła ll. Po Jego odejściu czujemy nieopisaną 
pustkę, jak po stracie kogoś najbliższego naszemu sercu. Był On naprawdę wielkim 
człowiekiem. Kochaliśmy Go i kochać będziemy zawsze. Był On dla nas nauczycielem, a 
jego słowa pomogły nam w przetrwaniu trudnych chwil. Nie wyobrażamy sobie życia bez 
Niego.  
 
autor: Agata i Ola 

• • •  

(06.04.2005) 
Ojcze uczyles nas Wiary, Milosci,wskazywles nam droge do Milosierdzia Bozego ktore daje 
nadzieje na zbwienie.Uczyles kochac BOGA i ludzi. Dziekuje i przepraszam ze tak czesto 
bylam niuwaznym uczniem Brakuje mi CIEBIE. 
 
autor: Anna 

• • •  



(06.04.2005) 
Boże miłosierny, podarowałeś nam ojca świętego i nam go zabrałeś. Twoja wola się 
wypełniła, ale daj mu wieczne szczęście w swoim świecie. Bardzo o to prosimy. 
 
autor: Ala z Sulęcina 

• • •  

(06.04.2005) 
Jan Paweł 2 odszedł lecz na zawsze pozostanie w naszych sercach. 
 
autor: Marek Lipski 

• • •  

(06.04.2005) 
Kochany Ojcze święty, zawsze głosiłes wiare i miłość do ludzi, do chrześcijan.Twoja śmierć 
to najstraszniejsza chwila dla całego świata. świat stał się smutniejszy... 
 
autor: Anetka 

• • •  

(06.04.2005) 
pozostaniesz w naszym sercu ...żegnaj Ojcze Święty 
 
autor: Emila i Dominika 

• • •  

(06.04.2005) 
Byles wielki i pozostaniesz w naszych sercach. 
 
autor: marcin&robert 

• • •  

(06.04.2005) 
Byłeś Wielki i zawsze taki pozostaniesz w naszych sercach 
 
autor: Tomek& Łukasz 

• • •  

(06.04.2005) 
I oto odpoczywasz już, kochany Ojcze Święty, na niebieskich górskich połoninach. Wreszcie 
zdjęte Ci jest brzemię, które dźwigałeś tyle lat, aby odnowić Kościół, aby dać przykład 
godnego życia, aby zmienić naszą ziemską, niedoskonałą rzeczwistość na lepsze. Niosłeś na 
swoich pochylonych barkach problemy i cierpienia współczesnego świata. Ciężar tym 
większy, że czułeś, widzałeś i rozumiałeś więcej. Teraz widzisz i rozumiesz już wszystko (bo 



mieć w sobie więcej uczucia - to chyba niemożliwe). Jak pisze św. Paweł - zobaczyłeś 
"twarzą w twarz", poznałeś "jak zostałeś poznany". Znasz Boże plany wobec nas i wierzę, że 
tam, przed Panem, będziesz naszym szczególnym patronem i orędownikiem. Wprowadziłeś 
nas w trzecie milenium, wskazałeś drogę. Pomóż nam teraz zrealizować Twoje przesłanie. 
Nie pozwól, aby pożar serc, który wznieciłeś swym odejściem, obrócił się w popiół naszych 
codziennych słabości. Miałeś wielką moc tu, na Ziemi, w swoim ludzkim wymiarze; tym 
wiekszą pewnie masz tam, gdzie nie istnieją żadne bariery i ograniczenia. Tak więc ufam, że 
skoro tak bardzo troszczyłeś się o nas za życia, to nie opuścisz nas i teraz, kiedy możesz 
więcej. Bo Bóg z całą pewnością chętnie wysłucha tego, który w swoim życiu nie tylko w 
skupieniu słuchał Jego słów, ale także wcielał je w życie najlepiej, jak to jest możliwe. 
Wypełniłeś swoją ziemską misję, Ojcze Święty, w sposób niezrównany. Byłeś znakiem 
danym nam od Boga, abyśmy w czasach, gdy wartości materialne przesłaniają nam coraz 
bardziej prawdziwy sens istnienia, odnaleźli go na powrót. Pokazałeś własnym przykładem, 
że materia jest niczym wobec siły ducha, która zwyciężyć może wszelkie zło, chorobę, a 
nawet śmierć. Za to Ci z serca dziękuję i obiecuję do końca moich dni walczyć z własną 
słabością fizyczną i duchową. Nie będę już się lękać, bo dzięki Tobie wiem, gdzie szukać 
pomocy. 
 
autor: ewa 
e-mail: ewazyska@wp.pl  

• • •  

(06.04.2005) 
Kochany Ojcze święty, nie doceniałam Ciebie, nie zawsze słuchałam...Dopiero teraz 
odkrywam, jak bardzo Cię potrzebuję - byłeś moim jedynym Papieżem, moim pewnikiem. 
Proszę trzymaj mnie za rękę, trzymaj za rękę nasz kraj i cały świat. Mów Ojcze... i pomóż, 
abyśmy potrafili mówić Twoimi słowami. Pomóż nam się nie bać! 
 
autor: Asia 

• • •  

(05.04.2005) 
Dziękuję Ci Ojcze Święty za świadectwo życia, za tyle mądrych słów. za uśmiech i miłość do 
drugiego człowieka, za to, że pokazałeś jak wielką i piękną istotą jest człowiek. Pozostaniesz 
na zawsze w mojej pamięci i moich myślach.  
 
autor: Jacek 
e-mail: motacilla_flava@tlen.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Kochany Ojcze, byłeś dla mnie WIELKIM autorytetem, pełnym miłości , troski i 
pokory.Byłeś Ojcem, który przybliżył mnie do Boga. Żegnaj Ojcze:(  
Dziękuję Ci Panie Boże, za ogromną łaskę, że dane mi było żyć w okresie pontyfikatu Jana 
Pawła II. 

• • •  



(05.04.2005) 
ODSZEDŁ WIELKI CZŁOWIEK WIELKI POLAK WIELKI ŚWIATA OBYWATEL 
 
autor: ANIA 

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze wcale nie odeszłeś tylko przeszłeś do innego świata... świata w którym panuje wieczna 
miłość i życie..świata w ktorym jest Nasz Stwórca... Bóg dał Ci nową misje... czuwasz nad 
nami i się modlisz za nas. Bardzo Cie kochałam, kocham i będe kochac na wieeki wieków 
Amen. 
 
e-mail: natka620@wp.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Panie Boże dziękuję Ci za osobę Jana Pawła II, dziękuję Ci za Jego mądrość, dziękuję Ci za 
to, że mogłem żyć w czasie kiedy On kierował Twoim Kościołem.  
Zaś Tobie Ojcze Święty dziękuję za to, że nauczyłeś mnie traktowania wszystkich ludzi 
jednakowo, za to, że pokazałeś jak iść drogą modlitwy, zawierzenia i tolerancji. Dziękuję Ci 
za to wszystko.  
W moim sercu została po Tobie pustka i wielki smutek, ale wierzę, że Ty teraz wstawiasz się 
za mną i nie tylko u Boga i wypraszasz nam wszelkie łaski. Spoczywaj w pokoju. Do 
zobaczenia Ojcze Święty.  
 
autor: Tomek z Piekar Śl. 
e-mail: tomek1202@poczta.onet.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Panie Boże dzięki Ci składam za to, że pozwoliłeś mi żyć w czasach, w których żył ten święty 
człowiek.  
Ojcze Święty,Janie Pawle II przepraszam, że nie zawsze słuchałem Twoich słów. Dzięki Ci 
za wszystko.  
BYŁEŚ, JESTEŚ, BEDZIESZ W MOIM SERCU!!! 
 
autor: Tomek 
e-mail: tomekkibic@interia.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze, Ty nauczyłeś nas patrzeć oczyma duszy naszej, teraz kiedy jesteś w domu 
Najwyższego, wspieraj nas byśmy nigdy nie zapomnieli co znaczy miłość, wiara, nadzieja i 
pokój..... 
 
autor: assa 



• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze Święty dziękuję Ci za każde spotkanie z Tobą, za kilka sekund spojrzenia w Twoje 
pełne dobroci oczy, za miłość, którą wlałeś w nas. Będziesz dla mnie zawsze wzorem i 
drogowskazem w życiu. 
 
autor: Danuta 

• • •  

(05.04.2005) 
Brakuje mi słów by wyrazić swój ból.  
Brakuje mi łez by wciąż płakać.  
Na zawsze będę nosić CIĘ w sercu.  
I swoimi czynami sprawię, byś był ze mnie dumny. 
 
autor: Kayah Szczecinek 

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze Święty ! Teraz zrozumiałem KOGO straciłem, ale jednocześnie przez Twoją śmierć 
zyskałem odpowiedź na pytanie co w życiu człowieka musi być najważniejsze . 
 
autor: Mateusz 

• • •  

(05.04.2005) 
Dziekuje Janu Pawlu 2 za to ze odkad pojawil sie w moim życiu wszystko zmienilo sie na 
lepsze. Teraz odszedl a w moim sercu pozostala czarna pustka i gorycz rozpaczy. Do konca 
moich dni bede nosila go w sercu. 
 
autor: Elażbieta 

• • •  

(05.04.2005) 
Łzy, smutek, żal to czujemy... odszedł Nasz Ojciec. Ale żyje nadal w naszej pamięci, w 
naszym sercu i już na zawsze będziemy pamiętali co dla nas uczynił. Zawsze będziemy Go 
kochali i starali się żyć Jego nauką. 
 
autor: Kasia 

• • •  

(05.04.2005) 
Kochany Ojcze kiedys powiedziałeś: "Musicie być mocni moca miłości, która potężniejsza 
jest niż śmierć.." Mam nadzieję, że będę potrafiła być mocna miłością która ofiaruję Tobie 



przez modlitwę od czasu twej śmierci,aż po dzień mojej śmierci...Kocham Cię Ojcze Święty i 
nic tego nigdy nie zmieni!!!!!!!!!! 
 
autor: Kasia 
e-mail: kasiunia768@wp.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze świety pragnąłeś aby wszyscy pojednali się i modlili wspolnie. Teraz tak sie dzieje ale 
za jaka wysoka cenę 
 
autor: piotrek_mośki 

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze ukochany byles ze mna od urodzenia... jestes nadal i bedziesz... nie wierze ze Cie nie 
ma! wierze ze byles, jestes i bedziesz zawsze! Spraw tylko abysmy sie teraz nie lekali... bo 
jak powiedzial pewien ksiadz "Karolu, gdy sie rodziles TY plakales a inni sie cieszyli, dzis 
TY sie radujesz a inni sie smuca, bo nie wiedza czym jest Boze Milosierdzie"! spraw wiec 
abysmy ciagle doswiadczali Bozego Milosierdzia! szczegolnie teraz.  
Kochamy, tesknimy, wierzymy! 
 
autor: Grzegorz S. 
e-mail: kca@o2.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
...może to egoizm z naszej strony, że tak bardzo wszyscy chcieliśmy byś był jeszcze z nami 
Ty Ojcze Święty byłeś taki cierpiący. Teraz jesteś już szczęliwy i uwolniony z ludzkiego 
cierpienia - powinniśmy też być szczęśliwi - ja nie potrafię. Bardzo mi zle bez Ciebie. Przez 
śmierć Twoją i cierpienie ludzie ludzie w w tych dniach stają się lepsi i życzliwsi - uproś 
Swojego Ojca aby to dobro i życzliwość została po Tobie w spóściznie. Brak mi Ciebie, 
Twojej mądrości, prawości i dobroci. 
 
autor: Gabriela Braniewska 
e-mail: gabra@efl.com.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Drogi Ojcze Święty żegnam Cię z wielkim bólem. Byłeś dla mnie wielkim autorytetem. 
Odszedłes na spotkanie z Bogiem. Pozostaniesz w moim sercu na zawsze. Żegnaj! Spoczywaj 
w pokoju. 
 
autor: Lidia 

• • •  



(05.04.2005) 
Zgasł płomień, który rozpalał ludzkie serca- lecz żar w tych sercach będzie gorący na zawsze. 
Z bólem żegnamy- Grobelni- Unisław Pom. 
 
autor: Marek 
e-mail: marek.wp@wp.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Zesłałeś nam Panie Anioła,  
By do Ciebie prowadził Twój lud.  
Postawiłeś na czele Kościoła,  
By przykładem nauczał nas cnót.  
 
Jednoczył, co podzielone,  
Ściskał odepchnięte ręce.  
Uczył patrzeć w Twą stronę  
Żądając od siebie wciąż więcej.  
 
Zawierzył siebie całego,  
Matce Twej, Królowej Świata  
Szerzył kult Miłosierdzia Twego  
Przez życia swego krótkie lata.  
 
Przebaczał z serca ogromnego,  
Wrogów w przyjaciół zamieniał.  
Szczerze przepraszał skrzywdzonego.  
W jedność podziały przemieniał.  
 
Żyjąc - pokazywał jak żyć:  
Ufnie spoglądać w przyszłość.  
Umierając - uczył odchodzić:  
Pogodnie i godnie do Ciebie idąc.  
 
Zabrałeś nam Panie Anioła  
Naszego Ojca Świętego.  
Świat pełen sierot dziś woła:  
Przytul Go do Serca Twego. 
 
autor: Joanna 
e-mail: dziegacz@op.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze Święty czuję pustkę nie do opisania, ale zawsze pozostaniesz w moim sercu i pamięci.  
Cieszę się, że mogłam żyć w czasach Twojego pontyfikatu. KOCHAM CIĘ OJCZE 
ŚWIĘTY! 



 
autor: Jola.G. 

• • •  

(05.04.2005) 
Byłeś Wielkim człowiekiem w moim sercu i jesteś nadal  
 
autor: przemek 

• • •  

(05.04.2005) 
OJCZE ŚWIĘTY, JANIE PAWLE WIELKI nie przestałeś do nas mówić.  
Z bólem nie tylko stawaliśmy, ale z wiara klękaliśmy przy Tobie.  
Miałem to szczeście modlić się we Mszy św. 22 X 1878 r. i wtedy nam pokazywałeś 
KRZYŻ–pastorał.  
Dziś ponownie trzymasz nie tylko w dłoni, ale jakże blisko serca ten sam KRZYŻ–pastorał i 
to przyjmujemy jako szczególny znak Słowa z Krzyża naszą Mocą – przyjmujemy Twoje 
SŁOWA, które były świadectwem o Krzyżu, swiadectwem jak zrozumieć krzyż, jak go 
przyjąć, jak z nim żyć  
Będziemy na nowo odczytywać każde słowo, które do nas powiedziałeś w swej papieskiej 
posłudze i będziemy chcieli je realizować, ale powtarzamy "słudzy nieużyteczni jesteśmy", 
przeto prosimy Ojcze Świętyt, który jesteś w niebie wyprasaj łaskę Chrystusową dla mnie i 
dla mojej parafii  
ks. Krzysztof  
 
autor: Ks. kan. Krzysztof Rutkowski 
e-mail: Ks.Krzysztof.Rutkowski@wroclaw.opoka.org.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
OJCZE ŚWIĘTY JANIE PAWLE II  
nieustannie wracam pamięcią do Światowego Dnia Młodzieży w 1991 r. i jakże często 
przypominam te słowa JESTEM PRZY TOBIE, PAMIĘTAM i CZUWAM i wtedy bardziej 
wpatruję się w Krzyż, lepiej rozumię Pismo Święte i z większą czułością wracam do Matki.  
Twoje życie było potwierdzeniem jak przyjmować Krzyż, do ostatniej chwili Swego życia 
chciałeś słuchać słów Ewangelii, a całym Swoim życiem głosiłeś Matce TOTUS TUUS  
 
autor: Janina Kaczmarzyk – ZŁOTORYJA 
e-mail: Ks.Krzysztof.Rutkowski@wroclaw.opoka.org.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze Swięty trudno opisać ból jakim jest twe odejście ale żyję w tym przekonaniu że choć 
ciałem Cię tu nie ma na zawsze będziesz w naszych sercach .Byłeś wspaniałym autorytetem 
dla nas wszystkich .Dzieki Tobie świat stał się lepszy.Kochamy Cię z calego serca. 



• • •  

(05.04.2005) 
Tak mi smutno bez Ciebie kochany Ojcze Swięty,ale wiem,że Ty jesteś szczęśliwy w Domu 
Ojca. 
 
autor: paulina 
e-mail: paulinaslowinska@interia.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Uczyniłeś mnie nieograniczonym  
taka była twoja wola.  
Jestem delikatnym naczyniem,  
które nieustannie opróżniasz,  
nieustannie wypełniasz  
ciągle nowym życiem.  
Ten mały trzcinowy flet  
niosłeś przez wzgórza i doliny,  
dmuchając weń powietrze  
i melodie wiecznie nowe.  
Kiedy muskasz mnie swą nieśmiertelną dłonią,  
gubi się moje małe serce  
w wielkiej radości bez granic  
i śpiewa Tobie pieśń chwały.  
R. Tagore  
Cała nasza Wspólnota Sióstr Augustianek od Miłosierdzia Jezusa z Francji, modli się za Ojca 
Świętego 
 
autor: Siostry Augustianki od Miłosierdzia Jezusa z Francji 
e-mail: monasteredesaugustines@wanadoo.fr  

• • •  

(05.04.2005) 
"Kto wierzy we Mnie, żyć będzie wiecznie".  
Wierzę, że Jan Paweł II żyje, jest z nami, choć w innej postaci.  
Dziękuję Mu za świadectwo zycia.  
 
autor: Anna Maria Poznań 

• • •  

(05.04.2005) 
pelno nas, a jakoby nikogo nie bylo  
Odszedles i tak wiele ubylo....  
 
Dziekuje Ojcze 
 



autor: KasiaO. 
e-mail: kasia_nowicka_organa@hotmail.com  

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze Święty, dzięki Tobie mogłem widzieć i słyszeć Pana Jezusa . Wskazałeś nam Maryję, 
najlepszą Przewodniczkę na drodze życia. Wiem, że nie zostawiłeś nas sierotami, ale będziesz 
z wysoka wypraszał dla nas Miłosierdzie Boże. 
 
autor: Robert Łukasz Kraków 

• • •  

(05.04.2005) 
BYLEś wielki i zawsze takim pozostaniesz 
 
autor: EDYTA 

• • •  

(05.04.2005) 
Odszedłeś, a jednak pozostaniesz na zawsze  
Ukochany Ojcze Święty - nie ma Ciebie już z nami,ale w naszych sercach pozostaniesz na 
zawsze.  
Twoja nauka będzie drogowskazem dla nas,dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków.  
Dziękuję, że nauczyłeś mnie jak miłować, przebaczać i cierpieć. Nauczyłeś jak cierpienie 
łączyć z Krzyżem Chrystusa.  
Proszę - wspomagaj mnie z Nieba. Upraszaj łaski dla nas wszystkich, szczególnie zaś dla 
moich synów i całego młodego pokolenia łaskę niezłomnej Wiary, Nadziei i Miłości.  
Bożena Barczyk z rodziną  
z Jastrzębia Zdroju 

• • •  

(05.04.2005) 
RAZEM NA ZAWSZE.  
Kocham Cie.  
Odpoczywaj z Bogiem i dziekuje. 
 
autor: Renata Ksepko 
e-mail: renata.ksepko@sistema.com.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Będzie ciężko bez Ciebie, ale już niczego nie będę się lękać. 
 
autor: Ana 
e-mail: an3ka@tlen.pl  



• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze dziękuję za Twoje święte życie... Czuję teraz smutek, który przeszywa moje serce i lęk, 
bo nie ma już wśród nas kogoś, kto "trzymał rękę na pulsie", dawał poczucie 
bezpieczeństwa... Ale jednocześnie cieszę się, że mogę się teraz modlić prosząc Cię o 
wstawiennictwo za mnie, za nas, za tych którzy zostali... abyśmy potrafili żyć tak, jak nas 
tego uczyłeś. DZIĘKUJĘ I PROSZĘ !! 
 
autor: marlena 
e-mail: marlenka_g@tlen.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
To nie prawda,że Ciebie nie ma.Ty Jesteś w moim sercu.Zawsze.Na zawsze.Dziękuję Ci za 
każde Twoje cirpienie,za każde słowo,każdy gest.Dziękuję Ci za zjednoczenie ludzi całego 
świata.  
Bądź pozdrowiony w Domu Ojca.  
Do zobaczenia Ojcze Święty.  
Kocham Ciebie. 
 
autor: Ella 

• • •  

(05.04.2005) 
Serce płacze,żal ściska.To nie prawda,że Ciebie nie ma.Ty Jesteś w moim sercu.Zawsze.Na 
zawsze.Dziękuję Ci za każde Twoje słowo,każdy gest,za każde Twoje cierpienie.Dziękuję 
Ci,za zjednoczenie ludzi calego świata.Dziękuję Kochany Ojcze Święty.  
DO ZOBACZENIA .KOCHAM CIEBIE. 
 
autor: Ella 

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze Swięty  
Tyle dla nas już zrobiłeś  
Dla nas zawsze tutaj byłeś  
 
Teraz jesteś Ojcze w Niebie  
a nam smutno jest bez Ciebie  
 
Ból i żal - to dziś nasz los  
Ciebie wezwał Boży Głos  
 
Bóg otworzył Nieba bramy  
A my tutaj Cię żegnamy  
 



Wielkie dzięki dziś składamy  
A dziękować za co mamy  
 
Choć odszedłeś Ojcze nasz  
W naszych sercach na zawsze miejsce masz  
 
Dziękujemy  
 
autor: ID Słuspk 
e-mail: biuro@autodomasz.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Jestem protestantem, lecz dla mnie osobiście Jan Paweł II był prawdziwym przywódcą 
Kościoła. Jego umiłowanie drugiego człowieka, niezależnie o światopoglądu czy wyznania 
stanowi przykład prawdziwego ekumenizmu. Poza tym dla nas jako Polaków , jest to wielka 
strata. Jednak od nas zalezy jak i czy uszanujemy pamięć Jana Pawła II. Zostawił nam 
wszystkim testament w postaci słów wypowiedzianych podczas pielgrzymek o kraju. 
Najlepszym podziekowaniem Mu za Jego posługę będzie realizowanie Jego słów. Żegnaj 
nasz Papieżu-Polaku. 
 
autor: piotr 
e-mail: piotr@glos-protestancko-narodowy.wiara.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
OJCZE ŚWIĘTY !!!  
Zadnymi słowami tego się nie wypowie co czuje się w sercu KOCHAMY CIEBIE !!! BYŁEŚ 
- JESTEŚ - BĘDZIESZ WIELKI !  
OJCZE !!! pamiętamy o TOBIE !!!  

• • •  

(05.04.2005) 
Gdy dowiedzialam sie ze Jan Pawel II umarl nie moglam w te slowa uwierztc wiedzialam ze 
jest z nim zle ale ze az tak :( Bardzo za nim tesknie Nigdy na swiecie moe bedzie takiego 
papize jak on ! On byl wyjatkowy !! 
 
autor: Sandra 

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze św dziękuję Ci zaTwoją wspaniałą posługę w służbie Boga i dla człowieka.Byłeś 
Wielkim siewcą  
Słowa Bożego.Kto będzie zbierał plony ogromu Twojej pracy ??? Ufam, iż będzie to plon 
.....krotny.  
Niech dobry Bóg da Ci wieniec chwały. 



 
autor: Anna  

• • •  

(05.04.2005) 
uczyles smiac sie i plakac, teraz placze 
 
autor: grzegorz 
e-mail: anoturb@o2.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Do zobaczenia kochany nasz Ojcze, bądz  
naszym orędownikiem w niebie, bez Ciebie Ziemia stała się "pusta", serca jakby niemowlęce 
- bezradne - opuszczone, a jednak jak nigdy miłością napełnione. Kochamy Cię i dziękujemy 
Bogu że na Ciebie dał, że dał Ciebie całemu światu. 
 
autor: Edek 

• • •  

(05.04.2005) 
Dlaczego musiał odejsc tak szybko tak Wielki Czlowiek!!Jak mam teraz trafic na Droge do 
Pana bez niego!! 
 
autor: Justyna 
e-mail: justa_b1@wp.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Ukochany Ojcze Święty!  
Brak mi słów, żeby wyrazić ći wdzięczność, za to że byłeśz nami. Dziękuję Ci że 
wprowadziłeś świat w trzecie tysiąclecie i wskazałeś nam droę, jakąmamy iść w3 życiu - 
drogę Chrystusa.  
Wierzę i wiem,że jesteś w Niebie i ogądzsz Pana naszego Boga w Trójcy Jedynego.  
Proszę Cię spoglądaj na nas, módl się za nami i pomagaj nam.  
Bądź na zawsze z nami. Zawsze będę Cię miał w swym sercu.  
 
autor: Juliusz 
e-mail: ret_nig@interia.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
kochany Janie Pawle II wstaw sie u Chrystusa Miłosiernego o nawrócenie Danuty, aby przed 
śmiercią pojednała się z Bogiem 



• • •  

(05.04.2005) 
Byłeś i Jestes naszym wspaniałym darem od miłosiernego Boga 
 
autor: Mira 

• • •  

(05.04.2005) 
Byłeś i Jesteś naszym wspaniałym darem od miłosiernego Boga 

• • •  

(05.04.2005) 
Byłeś i Jesteś naszym wspaniałym darem od milosiernego Boga 
 
autor: Mira 

• • •  

(05.04.2005) 
Nieutuleni w żalu po stracie tak wielkiego Polaka jakim był Ojciec Święty Jan Paweł II. Boże 
mniej Go w swojej opiece i daj mu cieszyć się w chwale z Tobą Miłosiernym Sędziom. Na 
zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i nigdy Ciebie nie zapomniemy. A gdy będiesz w 
niebie wstawiaj się za nami , abyśmy brali przyklad z Ciebie WIELKIEGO PAPIEŻA I 
WIELKIEGO POLAKA.NIECH NAM STALE TOWARZYSZY TWOJA OPIEKA . ZA 
WSZYSTKO SERDECZNE BÓG ZAPLAĆ DROGI NASZ RODAKU OJCZE ŚWIĘTY 
JANIE PAWLE II.  
 
autor: Rysiek 
e-mail: rysieksz@interia.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
W Paschalnej nadziei zjednoczony z Bogiem Żywym, oglądając Go "Twarzą w Twarz" - 
doświadczasz radości i miłości w pełnym tego słowa znaczeniu. Dziękując Ci, za wszystko co 
uczyniłeś dla dobra ludzkości równocześnie proszę wstawiaj się za Nami, tak byśmy kroczyli 
przez nasze życie w duchu Ewangelii, a ostatecznie spotkali się z Tobą w niebie. 
 
autor: Steve 
e-mail: stst@megapolis.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Drogi Ojcze Święty! Jeszcze raz chcę Ci podziękować za Twoje nauki, Twoją miłość , dobroć 
i troskliwość. Nikogo nie potępiałeś, z każdym nawiązywałeś serdeczny dialog.Dlatego dziś 
wszyscy po Tobie płaczemy.Dobry Bóg przygarnął Cię do Siebie, odpoczywaj w Pokoju! 



 
autor: Bogusława z mężem 
e-mail: b-stelmach@wp.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
W zeszłym roku pożegnałem swojego Tatę, w tym przyszło pożegnać się z Ojcem - Janem 
Pawłem II. Smutek mój jest wielki. Proszę jednak Pana Boga, aby ziarno, które posiał Ojciec 
Święty wzeszło w nas wszystkich, aby drzewo - Kościół, któremu przewodniczył, wydało 
piękne owoce. Dla siebie proszę - Przez ręce Matki Boskiej - niech Pan Bóg da siłę wciąż 
odkrywać na nowo przesłanie Jana Pawła II.  
 
autor: Mariusz 
e-mail: mariusz.stezewski@interia.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Żegnamy Ciebie Ojcze w smutku, ale spotkamy się w radości. Ty nadal będziesz nad nami 
czuwał przecież wierzymy w Świętych Obcowanie. Dziękujemy Ci że uczyniłeś nas takimi 
jacy jesteśmy i pokazałeś jak życ pełnią życia w Chrystusie oraz jak w Nim umierać. Na 
pewno bys chciał abyśmy nie rozpaczali tylko powierzyli się Zmartwychwastałemu Jezusowi, 
któremu za twoim posrednictwem powierzamy całą rodzinę 
 
autor: Maciej, Dorota i Zuzanna 
e-mail: dim-ek@wp.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Ojcze Święty dziękujemy za to,że byłeś nam Ojcem, Przyjacielem i Nauczycielem, za to że 
kochałeś każdego człowieka. Dziękujemy za kanoznizację Siostry Faustyny i ogłoszenie 
Święta Miłosierdzia Bożego w całym Kościele Powszechnym. Ojcze Święty, gdy będziesz 
wraz z s. Faustyną u tonu Jezusa Miłosiernego proś za nami i naszym Zgromadzeniem, 
abyśmy byli Apostołami Miłosierdzia Bożego. 
 
autor: Bracia Faustyni 
e-mail: brfaustyni@poczta.wiara.pl  

• • •  

(05.04.2005) 
Czas głębokiego żalu, zadumy i refleksji. Święty Ojcze, Janie Pawle Wielki, Ojcze Polaków- 
módl się za nami u Ojca w niebie 
 
autor: J.W. 
e-mail: wroblewskij@o2.pl  

• • •  



(05.04.2005) 
Trudno jest sie pogodzic z taka wiadomoscia ale jak wszyscy wiemy "zycie ucieka ale sie nie 
konczy" Ojcze Swiety byles dla nas wszystkim bedzie nam ciebie brakowac. Wiey ze chociaz 
odeszles zawsze bedziesz w naszych sercach. "Wieczny odpoczynek racz mu dac Panie a 
swiatlosc wieczna niechaj mu swieci" 
 
autor: Marek Chicago 

• • •  

(04.04.2005) 
Bogu niech będą dzięki za Jana Pawła II 
 
autor: Ela 

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Święty dziękuję, że byłeś, że mówiłeś, do nas tyle mądrych rzeczy i chociaż nie zawsze 
Cię słuchaliśmy, ale mam nadzieję, że teraz powrócimy do Twych słów i ponownie ich 
wysłuchamy. Zoztań na zawsze w naszych sercach. 
 
autor: Karolka 

• • •  

(04.04.2005) 
Za Twoją miłość do ludzi, za dar Twojego Życia Janie Pawle II dziękuję. 
 
autor: Agnieszka 

• • •  

(04.04.2005) 
wróć do nas 
 
autor: gonieg 

• • •  

(04.04.2005) 
Tyle smutku, radości i łez jednocześnie... dzięki tobie Tato żyjemy w lepszym świecie. Ty 
jeden nas rozumiałeś i wspierałeś duchowo. Nie dałeś nam stracić wiary... za to Cię 
kochamy!!! 
 
autor: Madzia... 

• • •  



(04.04.2005) 
Boże, dziekuję Ci za Jego dobre, piękne, mądre życie. Wierzę, że już przytuliłeś Go do 
swojego serca. Wierzę, że Twoja Matka przytuliła Go do serca. Wspieraj nas, abyśmy umieli 
pamiętać o nim i zaświadczać o tej pamięci swoim życiem. Abyśmy umieli przekazać tę 
pamięć naszym dzieciom.  
Ojcze Święty, kochałeś nas i szukałeś nas, a my kochaliśmy Ciebie i szukaliśmy Ciebie. Czy 
udało nam się nawzajem znależć? Wierzę, że tak.  
Nigdy już się nie rozstaniemy. Zawsze juz będziesz w naszych sercach. Dziękuję za Ciebie i 
za najlepszy przykład życia. 
 
autor: Małgorzata 

• • •  

(04.04.2005) 
... kiedy odszedł prymas Wyszyński mówiono - takiego człowieka Bóg daje raz na tysiąc lat, 
cóż mamy powiedzieć teraz ...  
 
... kiedy opadną emocje i minie kilkadziesiąt lat, pojawi się nowe pokolenie, i kiedy zapytają 
mnie - jak żyło się w czasach mojej młodości - odpowiem im z dumą, że jestem 
szczęściarzem, bo dane mi było żyć w niezwykłych czasach i na własne oczy widzieć dzieła 
Wielkiego Orędownika Nadziei, który swoim nauczaniem, postawą, i przykładem rozpalił w 
naszych sercach promyk nadziei - ten promyk, który rozświetla szarości i mroki naszej 
codzienności; naszym zadaniem jest nie dopuścić aby z takim trudem wzniecony płomień 
zgasł 
 
autor: Janusz Zuzański 
e-mail: elidor@ipartner.com.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Jan Paweł II Wielki swą Osobą, nauczaniem i przykładem pokazał nam drogę do pokoju, 
wolności i miłosci bez lęku. To On jest tym, który przeszedł drogą Ośmiu Błogosławieństw i 
zostawił nam wzór, jak być błogosławionym w duchu, smutnym, cichym, łaknącym 
sprawiedliwości, miłosiernym, czystego serca, wprowadzającym pokój i cierpiącym 
prześladowanie dla Królestwa Niebieskiego i wielkiej nagrody w Niebie. Dziękuję Ci. Ojcze 
Święty. Niech zstąpi duch Twój na nas i przemieni nasze oczy i serca. 
 
autor: Wiesław 
e-mail: wiesiekciem@gazeta.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Byłeś prawdziwą MIŁOŚCIĄ na ziemi, taka miłość nie umiera... Na zawsze pozostaniesz w 
moim sercu - Mój Ojcze 
 
autor: laura 
e-mail: laura@poprostu.net  



• • •  

(04.04.2005) 
Zostawiłeś Ojcze święty pustke po sobie - czuwaj nad nami z Nieba - bardzo nam Ciebie 
brakuje... 
 
autor: listek 
e-mail: krysia@net26.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Jezu Tobie zawierzamy dziś dusze naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Módl 
sie u Niego za nami grzesznymi i całym światem.  
 
autor: Irena z rodziną- Gliwice 

• • •  

(04.04.2005) 
Ukochany Ojcze Święty dziękuję za miłość. Obiecuję trwać. Wyproś mi łaskę wierności.  
 
autor: halina 

• • •  

(04.04.2005) 
Odszedł Ojciec wszystkich ludzi, który uczył nas jak żyć. Pokazał jak umierać.  
Módlmy się abyśmy potrafili to zrozumieć i nie zaprzepaścili Jego ofiary. 
 
autor: Darek 

• • •  

(04.04.2005) 
Uświadomiłem sobie kim dla mnie byłes dopiero wtedy, kiedy Cię straciłem...  
Ty jednak nie odszedłeś, ale przekroczyłeś tylko próg Niebieskiego Jeruzalem. Tam będziesz 
szcześliwy, razem z Jezusem Chrystusem, Arcykapłanem na wieki...  
Spoczywaj w pokoju. 
 
autor: Wojtek 
e-mail: voyager_cool@poczta.onet.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi."  
Za wszystko dziękuję, za każde słowo, za czyn, za świadectwo życia. Odpoczywaj w spokoju 
wiecznym. Amen.  



 
autor: Maria 

• • •  

(04.04.2005) 
Dziękuję ci OJCZE kochany, że pozostawiłeś mi , tak cenne drogowskazy, na moich krętych 
drogach życia". Twoje słowa leczą moją chorą duszę... zszarganą wichrami.... 
 
autor: Basia z Bogatyni 

• • •  

(04.04.2005) 
Płaczemy nad naszą samotnością po Tobie, choć radość powinna przepełniać nasze serca . Ty 
już wygrałeś, my nadal z pokorą musimy robić swoje - do zobaczenia. 
 
autor: piotr 
e-mail: piotr_m@poczta.wiara.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Żegnaj Ojcze Święty, Twój czas na ziemi dobiegł końca ale głęboko wierzę, że nie opuścisz 
nas i z Królestwa Ojca Niebieskiego otoczysz opieką . Myśli moje choć pelne smutku i żalu 
łagodzi fakt iż kiedyś się jeszcze spotkamy. 
 
autor: Edyta 
e-mail: edyta.roniata@neostrada.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
"Pan dał i Pan zabrał. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!" (por. Hi 1, 20-21). 
Towarzystwo im. Edyty Stein w Lublińcu żegna swego członka honorowego i wielkiego 
promotora czci św. Teresy Benedykty od Krzyża OCD - Edyty Stein. Pozostajemy w nadziei, 
że wraz ze św. Edytą i św. Janem od Krzyża, św. Teresą z Avila i wszystkimi świętymi 
Karmelu będziesz otaczał dyskretną opieka działania nasze, nas samych i nasze rodziny. "Ave 
Crux, Spes Unica!"  
 
autor: Sylwin H. Bechcicki 
e-mail: tes.lubliniec@wp.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Kochamy Ciebie Ojcze Święty!  
 
autor: Wojtek 



• • •  

(04.04.2005) 
BYŁES, JESTEŚ I BĘDZIESZ Z NAMI OJCZE ŚWIETY ODPOCZYWAJ W POKOJU. 
KOCHAM CIĘ. 
 
autor: EWA 
e-mail: ewar.fg@neostrada.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Był jedynym człowiekiem, który odwiedził chorych na trąd. Myśle, że bedzie dobrze 
wspominał chwile spedzone na ziemi obok Jezusa Chrystusa. Nie wiem jak sie obejdziemy 
bez Niego najwiekszego Polaka i Papieża w dziejach ludzkości. Na pewno nikt nie zapomni 
Jego czynów. Nie mogłem w to uwierzyć, że umarł choć o tym wszcześniej rozmyślałem. Na 
zawsze pozostaniesz w moim sercu. Kocham Cie i nie boję się tego wypowiedzieć dla Ciebie. 
Dziekuje ,że zmieniłeś świat na lepsze. Miałeś wiele planów, a my je spróbujemy je 
dokończyć. Tak mi Ciebie brak. Choć odczywam wielką pustkę w moim sercu żyć w nim 
bedziesz na wieki!!!  
 
autor: Piotr 12l. 

• • •  

(04.04.2005) 
Ukochany Ojcze Święty. Pan powołał cię do swego domu. Dziękuję Mu za to, że pozwolił mi 
żyć w czasie Twojego wielkiego Pontyfikatu. Spotkanie z Tobą w 1991r odmieniło moje 
życie i za to Tobie - Ojcze Święty z całego serca dziękuję. Pozostanie głęboko w moim sercu 
twoje nauczanie, które zobowiązuję się realizować w swoim życiu. Ufam, że się spotkamy w 
domu naszego Ojca. Więc mówię: do zobaczenia. 
 
autor: Klaudia 
e-mail: kas.kas@interia.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Najmądrzejszy, najsprawiedliwszy, najukochańszy......dużo można powiedzieć o Tym 
człowieku.. NIESTETY Bóg wziął Go już do Siebie..... my wszyscy się smucimy, ale Jemu 
przecież tam będzie lepiej... nie ma Go z nami ciałem.. ale za to duszą zawsze będzie przy 
nas... Kochamy Cie Ojcze Święty !! 
 
autor: zrozpaczona Nati :( 

• • •  

(04.04.2005) 
Ukochany Ojcze Święty, byłam u Ciebie w 1990 roku w Watykanie, stałam blisko Ciebie. 
Dziękuję za wszystkie słowa, nauczyłeś mnie kochać ludzi, przebaczać. Będę sie modlic za 



Ciebie. 
 
autor: Renia 

• • •  

(04.04.2005) 
Jan Paweł II odszedł. Wrócił do domu Ojca, ale cały czas jest z nami duchem. Będzie nam go 
brakować. Papież już jest szczęśliwy. 
 
autor: Mateusz Mitas 

• • •  

(04.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty brakuje mi Ciebie! Dziekuje Panu Bogu za mozliwosc spotkania z 
TObą w wiecznym Miescie. Byłeś, jestes i zawsze bedziesz moim ukochanym Tatusiem! 
Wierze, ze jestes teraz tam wysoko, w Niebie i patrzysz na nas, wstawiasz sie za nami i 
kochasz jak zawsze tak wielką Miłoścą. Smutno tu bez Ciebie wiesz? I juz nic nie bedzie 
takie same. Kocham Cię Ojcze Święty! 
 
autor: Kimi 
e-mail: karres@interia.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Święty! Żyjesz w moim sercu. Modlę się w Twojej intencji. Kocham Cię. Będę wierny 
Chrystusowi.  
 
autor: Krzysztof Grabiński 
e-mail: kmmjg@poczta.fm  

• • •  

(04.04.2005) 
Co będzie bez ciebie? jak będzie? jak długo wytrzymamy w zjednocznieu, miłości, jak długo 
będziemy potrafili dostrzegać w drugim człowieku Boga? jak długo będzie w nas tkwiła 
refleksja Karola Wojtyły, Wielkiego - maleńkiego? czy damy radę udźwignąć ten krzyż?  
O Jezu miłosierny.. Tobie zawierzona proszę, by dłużej niż długo! do końca.. daj nam 
wszystkim siły! 
 
autor: kasia 
e-mail: bunia_g@interia.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Byłeś i będziesz Ojcem w naszej rodzinie... 



 
autor: Aga 

• • •  

(04.04.2005) 
Już Aniołowie zabrali Cię do raju. I już przyjęli Cię męczennicy .A teraz zawiodą Cię do 
świętego miasta Jeruzalem. 
 
autor: Zofia. 
e-mail: zhebda@o2.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Byłeś, jesteś i będziesz Światełkiem, świecącym nad naszym życiem. Zostaniesz w naszych 
sercach na zawsze. Zapamiętamy Cię jako Nauczyciela Miłości i Pocieszyciela dusz. 
 
autor: karolinka 

• • •  

(04.04.2005) 
Kochany Ojcze Swiety bez ciebie ten Swiat nie bedzie taki sam. Modlimy sie za ciebie. 
 
autor: Betty 

• • •  

(04.04.2005) 
Choć na co dzień nie byłam związana z religią to jednak bardzo mi przykro z powodu śmierci 
tak wielkiego człowieka jakim był Jan Paweł II. Nie będzie już nigdy drugiej tak wspaniałej 
osoby. 
 
autor: Kala 
e-mail: kalatorybka@neostrada.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Dziekuje ze mogłem razem z Toba trwac na modlitwie podczas tylu pielgrzymek,..dziekuje za 
Twoje Slowa...za milosc także do kapłanów..za to ze nauczyłes nas wszystkich milości do 
Kościoła który założyl Chrystus...który Ty tak bardzo ukochałeś... 
 
autor: ks.Andrzej Ślask  

• • •  

(04.04.2005) 
..."CZAS UCIEKA = WIECZNOŚĆ CZEKA..." 



 
autor: Michael G60 
e-mail: michaelg60@interia.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Do zobaczenia w domu Ojca! Wiem, że zyskałem Wielkiego Orędownika w Niebie! 
 
autor: Grzegorz 
e-mail: gdygon@poczta.wprost.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Wielki Świety Ojcze UKOCHANY prowadź mnie juz teraz z nieba i błogosław mi abym nie 
zapomiał ani słowa z głoszonego przez Ciebie świadectwa.  
OJCZE NASZ KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE... 
 
autor: Kazimierz M z KRZYŻ-anek 
e-mail: KAMIK2@O2.PL  

• • •  

(04.04.2005) 
on był wielki naprawde BIG człowiek 
 
autor: ponczkowa 
e-mail: ponczkowa@op.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Odszedł i zostawił nas samych... już nic nie będzie takie jak przedtem.Serce mi pęka z bólu... 
Zawsze będzie żył w moim sercu. Dziękuję Ci Ojcze, że byłeś... 
 
autor: Iva 

• • •  

(04.04.2005) 
Kochany Ojciec Święty  
Po jego odejściu zmieniło się wiele.Na całym świecie ludzie sie ednoczą, aby pomodlić sie o 
dusze naszego kochanego papieża. Zrobił on wiele dla Polski i za to mu bardzo dziękuje. My 
zatem zróbmy coś dla niego. Wszyscy Bardzo go Kochaliśmy i kochać będziemy. Nigdy nie 
zapomnimy jego szlacheckiej postawy. Zawsze będzie gościł w nasych sercach.  
Kiedyś modląc sie słowami: Ojcze nasz ..., myśleliśmy o Bogu, a teraz będziemy mśleć o 
Ojcu Świętym Janie Pawle II. On nauczył nas kochać nie tylko siebie, albo swoich rodaków o 
tej samej wierze, ale też ludzi innego narodu, innego koloru skóry, ale też innej wiary.  
 



"Odszedł pasterz nas, co ukochał lud ".  
"Czas ucieka, wieczność czeka ". 
 
autor: Karolina K. 

• • •  

(04.04.2005) 
"Odszedł Pasterz Nasz, co ukochal lud..."  
Nauczycielu, Mistrzu, brakuje nam Ciebie, brakuje Apostolskiego płaszcza, którym zwykłeś 
otulać całą ziemię. Pozostawiłeś jednak jasną ścieżkę, która, choć wyboista i kamienista, jak 
te górskie, które tak umiłowałeś, prowadzi prosto do nieba na spotkanie z naszym Stwórcą. 
Swoim wstawiennictwem wspieraj nas, abyśmy potrafili zauważyć ten wąski trakt pośród 
hałaśliwych autostrad. 
 
autor: Kasia 

• • •  

(04.04.2005) 
Chcemy, byś był naszym patronem i przewodnikiem w życiu dorosłym. Wierzymy, że Maryja 
wzięła Cię w objęcia, gdy przechodziłeś do wieczności. W naszych sercach pozostaniesz na 
zawsze, Najwspanialszy Polaku... 
 
autor: Basia i Olek 

• • •  

(04.04.2005) 
Nie mogę sobie wybaczyć, że nie chciało mi się przyjechać z Katowic, kiedy Papież był w 
Sosnowcu! Mam nadzieję, że będzie mu dobrze u Ojca...  
 
autor: Adam 
e-mail: adasko_007@op.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
PANIE  
2 kwietnia 1979 roku powołałeś do wieczności moją Mamę teraz też 2 kwietnia Ojca 
Świętego.O bydwu ich bardzo kochałem. Dozwól spotkać im sie u Twego tronu 
 
autor: Mirek 
e-mail: mirryd@wp.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Święty, żegnamy Cię. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci. Będziesz 
światłem na nasze dalsze życie 



 
autor: Rodzina Adamik ze Świętochłowic 
e-mail: ka3or1987@interia.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Kocham Cię Ojcze Święty. Rozpocząłeś swój Pontyfikat dokładnie zaraz po urodzeniu 
mojego syna Marcina dzięki Tobie wyrósł na porządnego człowieka. Dzisiaj ja z całą swoją 
rodziną musimy Cię pożegnać, tak wiele moje dzieci sie od Ciebie nauczyły Ty byłeś ich 
przewodnikiem duchowym i całej naszej rodziny to Ty wskazywałeś nam zawsze właściwą 
drogę postępowania. Kochamy Cię bardzo  
 
autor: Urszula z Mężem i dziećmi 

• • •  

(04.04.2005) 
Dziekuję Bożej Opatrzności, że pozwoliła mi żyć w czasach Twojego Wielkiego Pontyfikatu, 
a Tobie Czcigodny Ojcze Święty za Twoją Obecność, która wierzę w to głęboko będzie 
trwała nadal choć w przemienionej postaci. Do zobaczenia Święty Wielki Pielgrzymie kiedyś 
w Domu Ojca Niebieskiego. Amen 
 
autor: Marek 
e-mail: szczepanik63@tlen.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Święty żegnamy Cię. Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci i będziesz naszym 
swiatłem na dalsze życie. 
 
autor: Rodzina Adamik ze Świętochłowic 
e-mail: ka3or1987@interia.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Wielki smutek przepełnia nasze serca ale wierzymy, że Twoja nauka zaowocuje. W naszych 
sercach na zawsze pozostaniesz Niedoścignionym autorytetem, Wielkim Człowiekiem i 
Wielkim Polakiem. 
 
autor: Mikołajek, Ewa i Grześ Wiśniewscy 
e-mail: megwisienki@poczta.fm  

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Św. za wszystko z całego serca dziękuję.Dziękuję że Cię mogłam powitać w naszym 
miasteczku w Radzyminie. Co ja wtedy czułam, tego nie da się powiedzieć.  



Dziś gdy przejedźam przy tym cmentarzu i patrzę w tę stronę gdzie widnieje napis "Radzymin 
Wita Ojca Swiętego" czuję tam twoją obecność i wiem że jesteś z nami i będziesz się nami 
opiekował. Bogu dziękuję za to, że pozwolił mi być tak blisko Ciebie.  
 
autor: Kamila 

• • •  

(04.04.2005) 
nie wiem co powiedzieć jest mi zal nie umiem się z tym pogodzic 

• • •  

(04.04.2005) 
OJCZE ŚWIĘTY - teraz już nie tylko żyje w TOBIE  
CHRYSTUS ale możesz GO oglądać twarzą w twarz.  
Dzięki błogosławionemu BOGU i OJCU PANA NASZEGO  
JEZUSA CHRYSTUSA za łaskę bycia z TOBĄ i za to co  
ucznił dla nas za TWOIM pośrednictwem . 
 
autor: STASZEK z RZESZOWA 

• • •  

(04.04.2005) 
Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Błagamy Cię 
Duchu Swięty pozostań z Nami. Oświecaj Nas dalej swoją nauką. Pozostań na Wiek, 
Wieków.  
 
autor: Adalbert 
e-mail: aleks@ozemail.com.au  

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Swięty cierpię bardzo zgasło światełko nadzieji które miałam umarłam wraz z Tobą 
 
autor: aloj 

• • •  

(04.04.2005) 
Odszedła największy syn ziemi polskiej.  
Polska to nasza matka a Jan Paweł II był naszym ojcem którego nigdy nie zapomnimy.  
Był prawdziwą opoką kościoła taką jaką by sobie tego życzył Jezus  
Zawsze będziemy cie pamiętać i kochać na wieki  
 
autor: Tomek z Częstochowy 
e-mail: skorpionek18@buziaczek.pl  



• • •  

(04.04.2005) 
Tak sobie myślę : Boże drogi jak bardzo nam brakuje Papieża. Paraliż świata dosłownie i w 
przenośni. Bo życie musi toczyć się dalej. Oby nauka Papieża wydała owoc obfity. Jesteśmy 
świadkami cudów dokonywujących się na naszych oczach po śmierci Papieża. Płaczą 
wszyscy - wierzący i niewierzący. Tyle potrafił zrobić jeden człowiek posłany od Boga. 
 
autor: Danuta 

• • •  

(04.04.2005) 
Dziękujemy Ci Ojcze Święty za to, że byłeś zawsze z nami, prowadziłeś nas ku Chrystusowi. 
Dziękujemy za wsparcie i radę jaką udzieliłeś nam Polakom w naszych dązęniach i trudach 
życia. a przede wszystkim za Twoją miłość, którą zjednoczyłeś świat. 
 
autor: ola i aga z gim. im. Jana Pawła II 

• • •  

(04.04.2005) 
Dziękujemy Ci Ojcze Święty za to, że byłeś zawsze z nami, prowadziłeś nas ku Chrystusowi. 
Dziękujemy za wsparcie i radę jaką udzieliłeś nam Polakom w naszych dązęniach i trudach 
życia. a przede wszystkim za Twoją miłość, którą zjednoczyłeś świat. 
 
autor: ola i aga z gim. im. Jana Pawła II 

• • •  

(04.04.2005) 
Trwajmy na modlitwie i zgłębiajmy nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. On tam też o nas 
będzie pamiętał. Nie przynieśmy Mu wstydu. 
 
autor: Antoni Winiarski 
e-mail: awini@us.edu.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Świety, Nasz Kochany Papo, tyle ziarna dobrego zasiałeś...i dalej rozsiewasz.  
Wieczne miłowanie racz Mu dać Panie 
 
autor: isia 

• • •  

(04.04.2005) 
Mialam iskierkę nadziei, ale zgasla wraz z Twoją śmiercią.  
Modliłam się za Ciebie, lecz nie wyszlo.  



Zawszę będę o Tobie pamiętać.  
 
autor: Agatka lat 9 z Lublina 

• • •  

(04.04.2005) 
Dziękuję przede wszystkim za to, co w moim życiu zdziałało Twoje słowo, chce żeby ono 
nadal było mi drogowskazem. Jestes w domu Ojca, jestes z nami... 
 
autor: Zuza 

• • •  

(04.04.2005) 
Pamiętamy o tobie Ojcze Święty i będziesz zawsze z nami w naszych sercach.  
 
Kocham Cię Ojcze Święty.  
 
autor: Ola 

• • •  

(04.04.2005) 
Kochany Ojcze Świety. Dziękujemy Ci za Twoją Miłość każdego dnia, nadzieję każdej 
godziny i radośc każdej minuty.Dzięki Ci, że jesteś z Nami - zawsze i wciąż. "Wieczne 
odpoczywanie racz mu dać Panie" 
 
autor: Danusia z Lubaczowa 
e-mail: d.zegarlicka@op.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Kochany Ojcze święty, choiaż byłeś dobry i śmierć nas rozłączyła, to będę cię kochać!  
 
 
autor: magda szczepińska 
e-mail: www.magdakrawczk@piccolo.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Święty byłeś dla nas dużym przykładem i za to cię kochamy. 
 
autor: Martyna lat 9 Lublin 

• • •  



(04.04.2005) 
Odszedł nasz Ojciec, nasz Papież, który zrobił bardzo dużo dla mojego kraju. On pomagał 
potrzebującym i słabym. Najlepszy Papież to właśnie On. Takiego Papieża nie będzie już 
nigdy.  
 
autor: marcin michajłow 

• • •  

(04.04.2005) 
Kochany Ojcze święty, chociaż Śmierć cię spotkała  
zawsze będziesz z nami  
i w naszych sercach.  
 
 
 
autor: Paulina 

• • •  

(04.04.2005) 
gdyby ludzie więcej się modlili i bardziej umartwiali, w chwili śmierci Papieża słońce by 
przygasło i gwiazdy zapłakały 
 
autor: meteo 

• • •  

(04.04.2005) 
KOCHANY OJCZE ŚWIĘTY ODSZEDŁEŚ OKRYTY PŁASZCZEM NMP.NASZEJ 
KRÓLOWEJ,MATKI ,SIOSTRY.JESTEŚMY z TOBĄ w MODLITWIE. WSTAWIAJ SIĘ 
ZA NAMI U KRÓLOWEJ SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO i JEJ SYNA UMIŁOWANEGO. 
 
autor: BRACTWO SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO z ZAWIERCIA 

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Święty, choć dobrze wiem, że jesteś z nami swoim mocnym DUCHEM, bardzo trudno 
mi przyzwyczaić się do tej nowej rzeczywistości bez Twych pochylonych pod ciężarem 
cierpienia pleców, Twej twarzy, na której malowało się cierpienie, wielka pogoda, miłość, 
zaduma... Dziś zaglądając w moje serce zapewne widzisz w nim niepokój i smutek,które 
rzucają cień na moją duszę. Wiem, że nie przynoszę Ci tym powodu do dumy i radości. Nie 
tego przecież z wielką cierpliwością mnie uczyłeś. Nie taka jest postawa ucznia i świadka 
Chrystusa miłosiernego, dziecka Bożego. Tak słaba i mała jest cała moja wiara. Tyle jeszcze 
potrzeba nad nią pracować - uczyć, nawoływać, przypominać, poprawiać... No, ale przecież 
ciągle jesteś ze mną, z ufnością otwieram się więc na Twój pełen miłości głos...  
 
autor: Magda J 



• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze zawsze bedziemy z Toba 
 
autor: Kasia, Piotruś i Jacek 

• • •  

(04.04.2005) 
Odszedłeś Ojcze, ale dla mnie i mojej rodziny pozostałes na zawsze  
i tak będzie az do spotkania na drugim brzegu 
 
autor: danuta górszczyk z rodzina 
e-mail: d.gorszczyk@gk.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Pan powołał Cię do siebie nasz umiłowany Ojcze Święty Janie Pawle II - nasz Karolu 
Wojtyło - otwarł Ci drzwi bram raju, przytulił do swego najświętszego Serca. W wigilię 
święta Bożego Miłosierdzia i w pierwszą sobotę miesiąca powołał Cię do wieczności dając 
nam wszystkim znak wprost z nieba, że Twoje Słowa i czyny były Jego Słowami i 
błogosławieństwem udzielanym każdemu z nas.  
 
Nigdy Cię nie zapomnę i nie przestanę kochać. Niech Twoje Słowo pozostanie we moim 
sercu i w sercu każdego z nas na zawsze, na wieki.  
 
Spoczywaj w pokoju Ojcze Święty - prawdziwie Święty. Amen.  
 
Requiescant in pace Santo Padre in saecula saeculorum. Amen. 
 
autor: an.Damian 
e-mail: an.damian@wp.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Ty wznosiłeś Swoją prawicę b ł o g o s ł a w i a c lud swój, teraz my składamy nasze dłonie 
do modlitwy za Twoją duszę, najukochańszy z kochanych, najwspanialszy ze wspaniałych, 
najmądrzejszy z mędrców. Byłeś i będziesz naszym Ojcem na Ziemi - Janie Pawle II.  
Świeć Panie nad Jego duszą. 
 
autor: bobo 

• • •  

(04.04.2005) 
Dziękuję ci kochany OJCZE, że pozostawiłeś mi , tak cenne drogowskazy, na moich krętych 
drogach życia".Twoje słowa leczą mi chorą duszę ,,,,zszarganą wichrami" Basia z Bogatyni. 



• • •  

(04.04.2005) 
Kocham Cię Ojcze Święty nigdy o tobie niezapomne na całym świecie ludzie są w żałobie bo 
ty najukochańszy człowiek na świecie odeszłes na inny świat lecz ja wiem ,że taka była wola 
Boga. 
 
autor: Sandra Z WODZISŁAWIA ŚL 

• • •  

(04.04.2005) 
Anielski Orszak niech Twa dusze przyjmnie.... 
 
autor: gosia 

• • •  

(04.04.2005) 
Dziękuję! Zostaniesz w mym sercu na zawsze. Raduje się moja dusza, że jesteś szczęśliwy u 
Pana. Módl się za nami abyśmy byli silni w wierze i zasłużyli na spotkanie z Tobą w 
NIEBIE... Kochamy Cię ! 
 
autor: Monika z rodziną 
e-mail: mnitkiewicz@op.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Słowa to mało, czyny to więcej i pamięć, to wszystko Tobie, obiecuję! Od dzisiaj będę 
niestrudzenie głosił Twoją naukę, Twoją miłość, dziękuję i przepraszam . . . 
 
autor: tomilek 
e-mail: tomilek@wp.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Nie sposób opisac co czujemy ile smutku i żalu jest w nas. Pozostaje wiara i nadzieja w życie 
wieczne  
 
autor: Asia 

• • •  

(04.04.2005) 
Z tą jedną chwilą, gdy Cibie zabrakło coś się skończyło i coś na nowo ożyło. Wtedy dopiero 
uświadomiłem sobie jak wiele przeoczyłem i jak wiele jest do naprawienia i nadgonienia. 
Dziękuje za Twoje całe życie i za to co Zostawiłeś. Janie Pawle WIELKI. Nie będzie 
drugiego takiego. 



 
autor: Krzysztof 
e-mail: marexak@neostrada.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Jan Paweł II całym swoim życiem dał nam Lekcję. Wielką lekcję, z której zaczęliśmy zdawać 
egzamin. Nie mamy już obok Ojca, który nas usprawiedliwi i wytłumaczy.  
W życiu każdego z nas taki moment przychodzi. Nie ma go cieleśnie, ale to co zrobił i to co 
powiedział i to jakim BYŁ, to dla nas latarnia morska i ogromny Dar. Zebyśmy tylko potrafili 
nie zniechęcić się doczesnymi problemami i w oparciu oń szukać odpowiedzi, stale.  
Idźmy tą drogą, którą On szedł. Wspinajmy się na palce, żeby dosięgnąć fałd Jego Płaszcza.  
Ale nie róbmy z Niego bóstwa.  
On BYŁ Człowiekiem, mądrym, dobrym i odważnym. Wiernym i niezawistnym. Pracowitym 
chociaż cierpiącym. Wesołym i pogodnym.Pokazywał jak nikt dziś drogę do Boga.  
Tacy bądźmy. Swoim życiem udowodnił, mnie, nam, Jaki Był i Jest Chrystus.  
Cieszę się, że dane mi jest żyć za Jego czasów.  
Cieszę się, że mam szansę.  
Ale teraz jest mi bardzo smutno.  
Teraz zaczynam układać puzzlę mojego życia inaczej.  
Boże, dziękuję Ci za tego Wielkiego Człowieka.  
Skoro Taki mógł być Twój Sługa, to Jak Wielki Jesteś TY?!  
Teraz wszystko w naszych rękach....jacy będziemy...  
 
 
autor: Anka Warszawa 
e-mail: anna.flur@neostrada.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Godne podziwu sa dziela Pana! Takie wlasnie bylo zycie i dzielo Ojca Swietego, wiernego 
Slugi i Pasterza Owiec. Serce rosnie i dusza spiewa, co przygotowal Bog tym, ktorzy Go 
miluja. Nasz Papiez raduje sie juz szczesciem wiecznym i choc serce moje przeszyte jest 
smutkiem, bo odszedl ktos kogo kochalam jak tatusia, to wiem, ze nadzieja zawiesc nie moze, 
a dzielo, ktore pozostawil nie przeminie pozostanie w moim sercu na zawsze. To wartosci nie 
przemijajace, takie, ktore zapoczatkowal Chrystus. Ojciec Swiety dal im swiadectwo. To 
wiara, nadzieja i milosc. Dziekuje, bede pamietac, bo samej bylo mi tego doswiadczyc od 
Wielkiego Papieza -Polaka. "Swiatloscia w dzien nie bedzie CI juz slonce i blask ksiezyca nie 
przyswieci Ci, lecz PAN bedzie Wieczna Ci Swiatloscia, Nagroda Twoja bedzie Bog. 
"Odpoczywaj w Pokoju kochany Ojcze Swiety. Ufam, ze sie tam spotkamy. 
 
autor: Renata 
e-mail: reniacz3@gazeta.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
"Panie, uczyń mnie lampą. Sam się spalę, ale dam światło innym" - Jan Paweł II - WIELKI 



PRZYJACIEL BOGA I CZŁOWIEKA - dał nam tego świadectwo w sposób niezwykły. 
Wobec tego świadectwa, wszelkie słowa wydają się zbyt małe i ograniczone by podziękować 
Bogu za ów niezwykły dar życia i posługi Jana Pawła ii. Posługi, która wciąż TRWA, choć 
dokonuje się po drugiej stronie życia... Przyklękam i chylę głowę wobec tej niepojętej 
tajemnicy! 
 
autor: Piotr Bąk 
e-mail: reporterpiotr@wp.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
W perspektywie wieczności zawsze mamy obok siebie tych, których kochamy. Dziękuję Ci, 
Ojcze Święty za to że jesteś. Dziękuję Bogu, że dane mi było żyć w tym czasie, w którym Ty 
żyłeś. Wierzę, że jesteś już w Domu Ojca i że kiedyś się spotkamy. 
 
autor: Anna 
e-mail: nieanna@wp.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Odszedłeś do domu Ojca ale zawsze pozostaniesz w moim sercu i myślach. Spoczywaj w 
Bogu 
 
autor: Andrzej 
e-mail: maniks@op.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Byłem, kiedy Ty byłeś  
Płakałem, kiedy Ty płakałeś  
Śmiałem się, kiedy Ty się śmiałeś  
Słuchałem, kiedy Ty mówiłeś  
Patrzyłem, kiedy Ty pokazywałeś  
Przychodziłem, kiedy mnie potrzebowałeś  
Byłeś, kiedy ja potrzebowałem Ciebie...  
UMARŁEM, KIEDY TY UMARŁEŚ....! 
 
autor: dyzioradom 
e-mail: dyzioradom@onet.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Czekałam na cud, miałam nadzieję że Matka Boża jeszcze raz przywróci go nam jednak inna 
była Wola Boża, dlatego nisko pochylam głowę, choć serce pęka z bólu... 
 
autor: lidia 



• • •  

(04.04.2005) 
Dzięki za spotkanie z Tobą 6 stycznia 1998 roku i serdeczną krótką rozmowę. Bądź dalej 
naszym drogowskazem do Pana naszego oraz Ojca Stwórcy i Miłosiernego Boga! 
 
autor: Jan Paweł 

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze... Odszedłeś od nas ale widocznie Bogu byłeś bardziej potrzebny niz nam, tu na ziemi. 
Spoczywaj w pokoju i czuwaj nad nami. Kochamy Cię. 
 
autor: Justyna z mężem i córką 

• • •  

(04.04.2005) 
Dziękuję Panu za lata, przez które nas prowadziłeś i proszę o siły dla realizacji Twojego 
nauczania w dzisiejszych pogmatwanych czasach.  
 
autor: Leszek 

• • •  

(04.04.2005) 
Zawsze będziesz w moim sercu..... Dziękuję Bogu, że pokazałeś mi drogę do Boga przez 
Maryję.... 
 
autor: EWa A 
e-mail: Ewucha_a@op.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Święty Ja wzrastałam wraz z Twoim Pontyfikatem. Twoja nauka, Twoja obecność, 
Twoja Osoba... Jak będzie wyglądało moje życie bez Ciebie... Będzie mi Ciebie bardzo 
brakowało...  
 
autor: Ewa A. 
e-mail: ewucha_a@op.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Ojcze Święty, kiedy się urodziłam Ty już żyłeś, Twoje słowa już zaczęły zmieniać Polskę i 
ludzi, nas Polaków. Dziękuję Ci za to i proszę byś miał nas zawsze w swojej opiece. Dziękuje 
też za powierzenie nas Matce Bożej . Kocham Cię Ojcze Święty. 
 



autor: flecia 
e-mail: flecistka@poczta.wiara.pl  

• • •  

(04.04.2005) 
Dla mnie, Kaplana Jan Pawel II byl i jest przykladem sluzby i milosci blizniego. Jestem 
wdzieczny Panu Bogu, ze na poczatku mojej poslugi kaplanskiej dal Kosciolowi tak 
Wielkiego Pasterza. Modle sie wraz z moimi parafianami o radosc zycia wiecznego da 
Papieza-Polaka. 
 
autor: Ks. Darek 

• • •  

(04.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty, choć płaczę po Tobie, wierzę, że Twoja śmierć objawiła nam znowu 
Miłosierdzie Boże. Wierzę, że Jezus Miłosierny otworzył przed Tobą niebo, gdzie wraz z 
ukochaną przez Ciebie Najświętszą Maryją Panną - Matką naszą mogłeś się radować w 
Niedzielę Miłosierdzia Bożego przed tronem samego Boga. Gdybym w to nie wierzyła, 
byłoby to zaprzeczeniem ufności w Boże Miłosierdzie. Tyle zrobiłeś dla nas na ziemi... Teraz 
możemy się już spodziewać chyba tylko cudów... Módl się za nami Dobry Papieżu, nasz 
rodaku i za Ojczyznę naszą. Ja mam ciebie w swym sercu na zawsze!  
[*][*][*]  
Wieczny odpoczynek w Królestwie Swoim racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj 
Mu świeci na wieki wieków. Amen. 
 
autor: Blackmouse 

• • •  

(04.04.2005) 
Tatusiu, bądź z nami na zawsze  
i jak zawsze prowadź nas do Tego, który ma słowa zycia wiecznego 
 
autor: agnieszka 
e-mail: dziecijanapawla@o2.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty dziekuje za to ze byles, jestes i bedziesz w moim sercu.. 
 
autor: Johana 
e-mail: swisscom@op.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Wdziałam w Tobie Chrystusa 



 
autor: Teresa 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Swięty dziękuję Ci za Twój pontyfikat. Bedziesz zawsze w naszych sercach. Czuwaj 
nad nami tam na górze.Żegnaj, brakuje nam ciebie. 
 
autor: Helena 
e-mail: helena48@poczta.onet.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Odszedł od nas wielki pasterz, światłość na naszej drodze, ukochany ojciec, autorytet dla 
milionów Polaków, ostatnia ostoja. Ojciec, który dawał nam siłe przetrwania w kraju, gdzie 
nie ma godnego prezydenta, rządu, parlamentu, ani godnych polityków. Wskazywał nam 
drogę, ale prawie nikt Go nie słuchał. Smutek jest wielki, ponieważ nie ma już do kogo się 
odwołać. Iskierką nadzieji pozostają nam Jego nauki i wskazówki. Żegnaj Wielki Papieżu 
Polaku, ukochany Ojcze. 
 
autor: KazPb 

• • •  

(03.04.2005) 
Przepraszam... Zegnaj Ojcze 
 
autor: Gosia z Zielonej Góry 

• • •  

(03.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty dziękuje Ci za przykład jakim dla nas byłeś... Wierze, że nadal jesteś z 
nami.. 
 
autor: Elwi 
e-mail: elwi1981@interia.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Wieczny odpoczynek w rajskich ogrodach niech będzie Twoim udziałem. Czuwaj z Nieba 
nad swoimi owieczkami. Pomóż nam w naszej drodze do Pana jak pomagałeś tu na ziemi. Z 
Panym Bogiem 
 
autor: Ewelina 

• • •  



(03.04.2005) 
Tak myślę sobie, że każdą naszą dzisiejszą myśl, każde wzruszenie, każdą łzę, każde 
postanowienie... jeśli uda nam się zachować, nie zapomnieć, urzeczywistnić... może stanie się 
tak, jak chciał Jan Paweł Wielki? Zapukał do każdego serca. Ja sama chciałabym przez całe 
życie czuć to, co dzisiaj czuję. I TAK płakać... to taki dziwny wymiar płaczu.  
 
autor: ewka 

• • •  

(03.04.2005) 
Dziękuję Ojcze św za Twoją odwagę i wierność nauce Jezusa, za Twoją radość życia aż do 
końca, nawet w cierpieniu, za nadzieję i miłość, której nas uczyłeś. Wyproś dla nas łaskę 
umięjętności wdrażania w życie twoich wskazówek, które płynęły z samej Ewengelii. 
Obyśmy potrafili żyć na codzień Ewangelią jak Ty to potrafiłeś . 
 
autor: Elka 

• • •  

(03.04.2005) 
Bóg Bogaty w Miłosierdzie darował mu wieczną nagrodę w niebie. Zostaje żal i pustka, ale 
będzie wiecznie żywy w naszej pamięci. 
 
autor: Agnieszka 

• • •  

(03.04.2005) 
Najmilszy Ojcze Swięty, módl się za nami, bo jesteś święty. Opiekuj się Kościołem z nieba 
teraz. Bądź nam dalej Ojcem, orędownikiem u Ojca. Niepokalane Serce Maryji wezwało Cię 
przed Boży tron. Jesteś w ramionach miłosiernego Jezusa, otoczony wszystkimi świętymi. 
Otrzymasz piękną nagrodę za heroiczność cnót, za wierność i bezkompromisową postawę w 
obronie prawdy Ewangelii. KOCHAMY Cię Ojcze Swięty Janie Pawle II. Chcemy być wierni 
Twojemu posłannictwu. 
 
autor: Małgosia i Włodek 
e-mail: maria@dr-olszewska.de  

• • •  

(03.04.2005) 
bardzo trudno napisać mi ....dziękuje za to, że Bóg pozwolił mi Cię poznać.. dorastałam 
zawsze byłeś, patrzyłam na Ciebie, słuchałam tego o czym mówiłeś... teraz nie ma Ciebie na 
ziemi, ale na pewno mnie i nas wszystkich nie zostawisz.. wiem co mam robić, choć to takie 
trudne, a jednoczesnie bardzo proste. Pięknie żyłeś, jeszcze pięknie odszedłeś od nas, też tak 
chcę... 
 
autor: ula 



• • •  

(03.04.2005) 
Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam, mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze. Do domu 
wracam jak strudzony pielgrzym, a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem.  
 
Tułaczka moja już dobiegła kresu, dla moich oczu słońce ziemi zgasło. W Tobie, mój Panie, 
znajdę pokój wieczny, Ty będziesz dla mnie nie gasnącym światłem.  
 
Tymi słowami żegnamy na Śląsku naszych najbliższych... Bóg z Toba Janie Pawle  
 
autor: Ada Sz. 
e-mail: shubidu@o2.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Nie płaczcie, że odszedł. Dziękujcie, że był.  
Dziękując Miłosiernemu Ojcu za dar Jana Pawła II, żegnamy go z bólem, ale też nadzieją 
spotkania w Domu Ojca. 
 
autor: Bogdan, Wrocław 
e-mail: bogdan@sds.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Świety pielgrzymowałeś przez cały świat - teraz pielgrzymuj do nieba do Pana Boga 
naszego najwyższego Ojca. Bóg wysłuchał naszych modlitw - dał Ci piękną śmierć - tak 
odchodząz tego świata tylko ci, których Bóg powołał wprost do siebie.  
 
autor: Jerzy 

• • •  

(03.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty zawsze będziesz z nami, bo "jak śmierć potężna jest MIŁOŚĆ". TY 
jesteś Święty, tu na ziemi i teraz w niebie 
 
autor: Kasia 

• • •  

(03.04.2005) 
Ukochany nasz Ojcze .Ty juz jestes tam, gdzie my dopiero zdazamy.Ty juz ogladasz twarza w 
twarz, my musimy na to jeszcze zasluzyc. Dziekuje za wszystkie Twoje slowa, ktore 
kierowales do nas-swych dzieci. Prosze o to, abys wstawial sie za calym swiatem przed 
Miloscia Milosierna o łaske wytrwania do konca. Pomoz nam nie lekac sie. 
 
autor: gosc12 



• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty dziekuje ci za Twoją Obecność a w Obliczu Miłosiernego Ojca i Bożej Matki 
wstawaij sie za mną o wiernośc twojemy nauczaniu.  
 
autor: Teresa 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Ty żyjesz w Bogu, ale prosimy Cię pomóż nam żyć Twoją nauką - tam z "góry" 
opiekuj się nami, abyśmy Twoją naukę zrozumieli, przyjęli i wypełniali 
 
autor: xR 

• • •  

(03.04.2005) 
Mam 19 lat, jedynym papieżem, jakiego znałam był Ojciec Święty Jan Paweł II. NIe 
wyobrażam sobie świata bez tego kochającego Ojca, którego obecność czułam w każdej 
chwili mojego życia. Wiem, ze teraz nie wolno mi zaprzepaścić słów Ojca Świętego, które 
stały się częścią mojego życia. Brakuje mi Ciebie, Tato, ale wiem, że teraz opiekujesz się 
nami z wysoka. Dziękuję Ci... 
 
autor: Aga 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty! Dziękuję za to, że w momencie Twojego odejścia świat słyszy imię Chrystusa 
cały czas. Ciągle powtarzają Jego imię media. To coś niezwykłego...  
Odchodząc, jeszcze raz przypomniałeś nam Kto jest w życiu człowieka najważniejszy - Jezus 
Chrystus!!!!!  
Chwała Bożemu Miłosierdziu !!!!! Choć serce tak boli ... 
 
autor: Piotrek 
e-mail: p.marlowe@wp.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty, Bóg przez Ciebie dał mi ogromą wiarę, nadzieję i miłość. Jesteś dla mnie kimś 
bardzo bliskim. Żałuję, że tylko trzy razy w życiu widzieliśmy się bezpośrenio. Od dzisiaj nie 
opuszczę Cię w mojej modlitwie. Ojcze Święty wspomnij i Ty o mnie w niebie gdy będę się 
zbliżał do końca mojej pielgrzymki na ziemi. Ojcze w niebie Miej Go w Swojej opiece. Z 
Bogiem Ojcze Święty. 
 
autor: Marek z Mysłowic 



• • •  

(03.04.2005) 
Janie Pawle Wielki, jak dobrze, że zaistniałeś w moim życiu. Dziękuję. Żyj w Pokoju! 
 
autor: Jola 
e-mail: Jolaparon@wp.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Papiez byl naszym ojcem bez niego nie wiemy co zrobic. Nastepnego takiego nie bedzie, ale 
popatrzmy na to z drugiej strony przeciez tam w niebie u Boga bedzie mu lepiej. Janie Pawle 
II wciaz cie kochamy i mamy nadzieje ze jestes przy nas. 
 
autor: Natan 
e-mail: izabella.misiewiczsantos@neostrada.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Zegnam Cie Janie Pawle II z bolem , dziekuje Ci, ze byles dla nas Wspolwychowawca i 
Wspoltworca XXI w. Na nowo trzeba przeczytac Twe encykliki, ksiazki aby te slowa, ktore 
zasiales owocowaly w tym mlodym pokoleniu.Nie lekajcie sie trwac przy Jego myslach i 
wymaganiach.  
Wstanmy, pokonajmy rozpacz i idzmy za Jana Pawla II wskazaniami. 
 
autor: krystyna 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty prosimy uśmiechaj się do nas :) 
 
autor: Arek 
e-mail: arekgryn@o2.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Drogi Ojcze Święty!!! Dziękuję Bogu za Twą cudowną obecność. Wierzę, że dzięki Twojemu 
świadectwu mogę stać się lepszym człowiekiem... Niech Pan ma Cię w swojej opiece, a 
Matka Najświętsza przytula do swego serca. ŻEGNAJ 
 
autor: LUCYNA 

• • •  

(03.04.2005) 
Wsłuchujmy się w słowa Ojca Świętego. Niech zapadną głęboko w nasze serca. Ojcze Święty 



dziękuję Ci za każde Twoje słowo, za Twoje świadectwo Miłości Bożej. Na zawsze 
pozostaniesz w moim sercu. 
 
autor: Ewa 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty, bardzo cię kocham i jestem pewien, że jesteś w niebie u Boga. Uproś i dla mnie 
kącik mały w Królestwie naszego Ojca Niebios. Pozdrów Trójcę Przenajśw. Pana Jezusa i 
naszą Matkę Maryję. Módl się za mną. 
 
autor: ks. Edward 

• • •  

(03.04.2005) 
Choć teraz nas opuściłeś to pocieszeniem jest nadzieja, że kiedyś znów Cię spotkamy w 
Domu Ojca. Jakie to szczęście, że mogłem żyć w tych czasach gdy byłeś z nami tu na ziemi.  
 
autor: T. 

• • •  

(03.04.2005) 
Wielka laska jest, ze moglismy zyc podczas pontyfikatu takiego Ojca Swietego. Nie ma slow, 
ktorymi mozna opisac, bol i smutek, po odejsciu Naszego ukochanego Papieza. Kocham Cie 
Ojcie Swiety na zawsze, na zawsze pozostaniesz w naszej pamieci, sercach i modlitwie, byles 
Swiety za zycia. Caly swiat pograzony jest w wielkiej zalobie, Polska szczegolnie.... co teraz 
stanie sie z Twoja umilowana Ojczyzna? Byles dla nas nadzieja, najwiekszym 
niekwestionowanym autorytetem, tylko Ty mogles uratowac swiat i ludzkosc od zaglady. 
Zbudowales opoke, podwaline i dales swiatu tyle milosci, ze juz nikt nigdy tego nie dokona. 
Nie bylo i nie bedzie takiego drugiego Ojca Swietego, takiego drugiego czlowieka! Zegnaj 
nasz ukochany Ojcze Swiety, zegnaj Karolu Wojtylo, na zawsze pozostaniesz z nami. Teraz 
bedziemy sie modlic do Ciebie!  
 
autor: klara 
e-mail: kla@poczta.onet.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Dziękuję.. Dziękuję, że nadal Jesteś z nami Ojcze Święty. 
 
autor: Karol 
e-mail: kg@gentoo.pl  

• • •  



(03.04.2005) 
Jezu Miłosierny! Chcę Ci gorąco podziękować za Jana Pawła II, chcę dziękować Ci za to, co 
w Nim zdziałałeś i jak wielkie rzeczy Mu uczyniłeś. Przepraszam, że tak mało Go kochałam i 
tak mało dla Niego zrobiłam!  
 
Ojcze Święty, dzięki Ci za wszystko, za to, że jesteś wciąż z nami! Cieszę się, że jesteś w 
niebie, a jeszcze bardziej cieszę się, że Twój Ukochany Oblubieniec mocno przytulił Cię do 
Swego Boskiego Serca i że Wasze Gody będą trwać na wieki! 
 
autor: mała Agata 

• • •  

(03.04.2005) 
Nie jestem wierzaca lecz wczoraj o 21.37 moj swiat zatrzymal sie przed wrotami za ktorymi 
nie wiem co znajde  
 
autor: dorota bury 
e-mail: dorcia@tiscali.it  

• • •  

(03.04.2005) 
"...ile Cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto Cię stracił..." 
 
autor: M.A. 

• • •  

(03.04.2005) 
W swej wielkosci pełen prostoty, oddany do końca innym, nie zwazajacy na nic... chcialabym 
umiec tak jak Ty. Zawierzyć do końca, bez zbednych pytań, kochać i już. I wtedy wszystko 
mozna 
 
autor: monika 
e-mail: mzjwro@wp.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Dziękuję Ci Ojcze Święty. 
 
autor: Salcie 

• • •  

(03.04.2005) 
Byłeś, jesteś i będziesz wielkim i najmądrzejszym człowiekiem dla WSZYSTKICH ludzi... 
 
autor: Paweł 



• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty jesteś teraz u Tronu Boga. Na ziemi wskazywałeś nam drogi do Ojca, pragnę 
tak życ, aby dawać świadectwo, że nie tylko Ciebie słuchałam, ale że przyjęłam Twoje 
nauczanie jako drogowskaz.  
 
autor: ziuta 
e-mail: ziutag@interia.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Dziękuję Ci Ojcze Święty za tak wiele dobra które uczyniłeś dla Kościoła, dla świata, dla 
wszystkich ludzi, dziękuję za Twoje dobro, które okazywałeś każdemu.... Mam nadzieję 
spotkać Cię kiedyś w domu Ojca.  
 
autor: Małgorzata 

• • •  

(03.04.2005) 
02.04.05 przejdzie do historii jako dzień śmierci jednego z Największych ludzi żyjących na 
tym świecie! Dziękujemy Ci Ojcze Święty za całą twoją posługę kapłańską i za całe twoje 
życie! I Proszę Cię oręduj za nami u Boga! Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi , 
tej Ziemi 
 
autor: Tyfon 
e-mail: www.tyfon2@o2.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Swięty odszedłeś do domu Swego Ojca. Mam nadzieję, że Twoja nauka i przesłanie 
zmieni ten świat na lepsze. Na pewno będziesz nas wspierał patrzac z góry, bo najtrudniej 
zmienić samego siebie. Może i mnie uda sie choć trochę przybliżyć do Twoich mądrości i 
zastosować w życiu.  
Panie Boże dziękujemy za tak wspaniałego Papieża.  
 
autor: Małgorzata 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze nasz któryś jest w niebie ... módl się za nami  
 
autor: gosik 

• • •  



(03.04.2005) 
Płaczę choć wiem że jesteś teraz w Domu Ojca. Nie cierpisz już i Twoja dusza jest spokojna... 
Płaczę bo pustki, którą tutaj zostawiłes nikt nie jest w stanie wypełnić. Nikt Cię nie zastąpi... 
nikt nie jest godzien... na zawsze w moim sercu TY... Ojcze... 

• • •  

(03.04.2005) 
Papiez byl i bedzie dla mnie wzorem, osoba ktora ukochala modlitwe rozancowa - ja takze 
kocham ta modlitwe. Wczoraj poczulam ulge , a zarazem bol iz nie bede juz tu na ziemi 
powiedziec JANOWI PAWLOWI II iz duzo mi dala jego osoba.  
 
 
 
autor: kasia 
e-mail: latka1985@wp.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty! Dziękuję za każde Twoje słowo, za Twoją obecność, za to że zawsze byłeś 
blisko swojego ludu, nie ukrywając swojej choroby, cierpienia. Oręduj za nami u Boga Ojca 
w niebie.  
Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. 
 
autor: Dorota 

• • •  

(03.04.2005) 
I w życiu i w śmierci należymy do Pana...  
 
Odszedł człowiek wielki... Nam pozostaje nie zaprzepaścić Jego dziedzictwa - trzeba je 
podnieść z ziemi.  
Wierzę i ufam że w Jego śmierci spełniają się słowa Jezusa, że musi obumrzeć ziarno aby był 
obfity plon.  
"Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud"...  
Chwała Panu w życiu i śmierci Jana Pawła II 
 
autor: Bartek SVD 
e-mail: bparys@konto.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty, dziękuję Ci za to, że pokazałeś mi to, w jaki sposób należy odbierać ból i 
cierpienie. Swoim całym życie dałeś nam widoczne świadectwo wiary w Chrystusa 
Zmartwychwstałego!  
Dziękuję również za to, że tak często nakazywałeś szukać drogi życia, drogi, którą każdy 
powinien iść, aby być prawdziwie szczęśliwy. Odwagi, nie bójmy się więc "wypłynąć na 



głębię". 
 
autor: Jola 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty, tyle dla nas zrobiłeś, a teraz przyszedł czas na to, żebyś odebrał Swoją nagrodę 
za każdy Twój wspaniały czyn, za każde dobrze słowo, za każdy uśmiech, a było tego 
naprawdę dużo. Tylko Ty potafiłeś zdziałać rzeczy, które innym wydawały się niemożliwe do 
wykonania. Ty każdego człowieka darzyłeś szacunkiem i miłością. Ty kochałeś cały świat, a 
świat kochał, kocha i nadal będzie Cię kochać i podziwiać. Ojcze Ty jesteś dla nas 
współczesnym dowodem na to, że święci żyją wśród nas, jesteś dla nas przykładem, który 
powinniśmy naśladować. Dziękuję Ci za to. 
 
autor: Kasia 

• • •  

(03.04.2005) 
OJCZE SWIĘTY NIGDY CIĘ NIE ZAPOMNĘ ... NA ZAWSZE BĘDZIESZ W MOIM 
SERCU...  
 
autor: MAŁGORZATA Z KOWALA 

• • •  

(03.04.2005) 
Zgasło życie, ale nie zgasło światło.  
 
autor: ja:) 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty!!! Nie ma Cię tutaj fizycznie, ale jesteś tutaj swoim duchem! Teraz widzisz 
wszystkich i spotykasz się z każdym osobno! 

• • •  

(03.04.2005) 
Dziękuję Ci Ojcze za Twoje powołanie.... Dziś już wiem , że spogladasz na nas po prawicy 
Ojca miłosiernego Żyjesz w naszych sercach w naszej duszy na wieki pamiętamy o Tobie w 
modlitwie.... wspieraj nas na ludzkim padole... 
 
autor: Renata i Krzysztof 
e-mail: magdalenak28@wp.pl  

• • •  



(03.04.2005) 
Ukochany Ojcze Święty! Całe Twe życie to wielka lekcja Miłości dla nas. Ufam, że jesteś 
wśród nas obecny i orędujesz za nami u Ojca, wypraszając Jego Miłosierdzie. Niech Pan 
przyjmie Cię w swe ramiona, a Maryja, nasza Matka da nam moc do przetrwania tych chwil i 
do życia takiego, byśmy mogli się spotkać razem w wieczności. 
 
autor: Bernardeta 

• • •  

(03.04.2005) 
Jaki to wielki przywilej od Boga, że przyszło mi żyć w latach Twojego pontyfikatu-Janie 
Pawle II. Dla mnie byłeś zawsze; w dzieciństwie, młodości.. aż do dziś. Żegnam Cię Ojcze 
Św. z wielkim bólem czując ogromną pustkę i żal. Wiem, że już czas, abyś odpoczął. Wiem, 
że pozostajesz z nami w naszych sercach i modlitwie. I tak, jak kiedyś powiedziałeś;nie 
wszystek umarłeś..... 
 
autor: Beata K. 
e-mail: belcia_mt@interia.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Odejście Ojca świętego to nie koniec, a początek nowego życia, tak musimy myśleć. 
Odszedłeś od nas Ojcze święty, ale tak naprawde zostajesz tu na zawsze w naszych sercach i 
tym wszystkim, co po sobie zostawiłeś, a jest to ogromne duchowe bogactwo. Teraz 
potrzebna jest modlitwa również za nas samych byśmy tego bogactwa nie zniszczyli, nie 
zaprzepaścili, tylko by ono zyło i przemieniało nas i nasza wiarę, byśmy faktycznie kiedyś 
stali się jednością ekumeniczną, nie tylko "od święta". 
 
autor: Anna 

• • •  

(03.04.2005) 
Lieber Papst,  
 
Du bleibst für immer in unseren Herzen wir werden dich nie Vergessen du warst und bleibst 
immer ein guter mann . Z Panem Bogem 
 
autor: Nina 
e-mail: Niemka13@tlen.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
DZiękuję Ci za to, że zostałeś naszym Ojcem 
 
autor: Aga 



• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty byłeś nauczycielem i świadkiem. Nauczałeś jak należy żyć, cierpieć i umierać. 
Pan Bóg obdarował nas Tobą – proszę pomagaj nam wszystkim teraz wprawdzie inaczej, ale 
nie mniej doskonale iść drogą do naszego wspólnego domu, „do domu Ojca w niebie”.  
 
 
autor: Lars_P 

• • •  

(03.04.2005) 
Nie będzie więcej TAKIEGO papieża... Myślę, że masz się dobrze tam u góry...  
 
autor: Seledyn 

• • •  

(03.04.2005) 
Zmieniłeś moje życie kirując niegdyś w 2000 roku na ŚDM w Rzymie do młodych pewne 
pytanie... Dziękuję, że zmusiłeś mnie do refleksji nad moim życiem i miejscem w Kościele. 
Już tęsknię za Tobą i czekam na spotkanie w Niebi.T eraz wiem, że będziesz pomagał nam 
stamtąd jeszcze więcej niż kiedy byłeś wśród nas... 
 
autor: Joanna 

• • •  

(03.04.2005) 
Do zobaczenia...  
 
autor: JW 
e-mail: ja.wi@interia.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Nie zdażyłam Cię dobrze poznać za życia, spóźniłam się, moja wina, jednak teraz chcę to 
nadrobić wczytując się w Twe słowa i żyjąc zgodnie z Dekalogiem i Twoimi wskazówkami.  
 
autor: Kasia 

• • •  

(03.04.2005) 
Byłeś Ojcze Święty żywym obrazem Boga na ziemi. Dlatego tak tęsknimy za Tobą. Tęsknimy 
za Miłością Boga, którą w Sobie niosłeś i którą nas obdarzałeś. [*] 
 



autor: zyta 
e-mail: zytab@tlen.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty, wczorajszego wieczoru Bóg powołał Cię do Siebie. Wierzymy głęboko, że 
jesteś już u boku Ojca wraz z Maryją, którą tak bardzo ukochałeś... W naszych sercach 
ogromny ból. Ból, gdyż już nie usłyszymy jak do nas przemawiasz. Już nigdy nie odwiedzisz 
ojczyzny... Fizycznie nie, ale duchowo Ty jesteś ciągle z nami i będziesz zawsze. A my 
będziemy Cię nosić w naszych sercach. Pan przywołał Cię do Siebie. Zostawiłeś nas, ale Ty 
opuszczając ziemski świat wiedziałeś, że damy sobie radę bez Ciebie, dlatego odchodziłeś 
pogodny, radosny. Wiem, że teraz jesteś w niebie i teraz z tamtąd będziesz nam pomagał i 
kierował nami. Ty nas nigdy tak naprawdę nie opuścisz, nie zostawisz. Trwasz z nami, a my z 
Tobą. Ojcze Święty kochamy Cię.  
 
autor: ~~~~Dominika~~~~ 

• • •  

(03.04.2005) 
Bóg nie zamknął jeszcze Księgi Twojego życia. Nam kazał dopisać ostatni rozdział 
 
autor: krakus 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojce Św. wstawiaj się za nami wszystkimi, którzy jesteśmy w tej chwili pogrążeni w smutku i 
rozpaczy, u Pana życia i śmierci, od którego wszystko pochodzi i do którego wszystko dąży. 
Odpoczywaj w pokoju wiecznym Amen 
 
autor: Marcin 

• • •  

(03.04.2005) 
Drogi Pasterzu Polski i Świata, żegnaj - odpoczywaj w pokoju.  
Amen 
 
autor: Jaga 
e-mail: jagap@interia.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Dzięki Ci Ojcze Święty za Twoj pontyfikat. Dzięki Tobie ten świat, zwariowany świat nie 
zmienił orbity na drodze ku wieczności. 
 
autor: Romek 



• • •  

(03.04.2005) 
Dziękujemy za Twój pontyfikat - odszedłeś do Pana  
i tam będziesz wypraszać łaski dla nas. Bardzo mi smutno, bardzo. Ale wiara w życie wieczne 
daje nadzieję spotkania. Twoja nauka pozostanie z nami, Twoja dobra, troskliwa, kochająca 
twarz zostanie w naszej pamieci na zawsze. 
 
autor: Bogusława Stelmach 
e-mail: b-stelmach@wp.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
"Otrzedł pasterz nasz co ukochał lud" Papież Jan Paweł II to Wielki człowiek dla mnie juz 
teraz jest Święty na zawsze zostanie w moim sercu. 
 
autor: Magda Gliwice 

• • •  

(03.04.2005) 
Dz 10: 38 BT  
"Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego 
że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła."  
 
Te słowa św. Pawła niech będą wprowadzeniem do naszej refleksji nad Janem Pawłem II - 
Wielkim. Jest on dla mnie i wielu chrześcijan świadectwem wiary i męstwa, oraz pokory i 
stanowczości. Jego cierpienie mnie osobiście dalo wiele światła na moje życiowe rozterki i 
mam nadzieję że będzie określać moje przyszłe decyzje w sprawie wiary.  
 
Teraz przczynia się za nami przed Tronem Baranka, byśmy nie ulegli pokusie. To On 
inspirowany Duchem św. dał nam Polakom siły do walki ze słabościami ciała i Moc Ducha, 
więc kroczmy ścieżkami Pana, które Papież nam starał się przez lata pontyfikatu ukazywać. 
 
autor: Wojtek37 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojciec naszej owczarni już jest w swoim domu :) - on radosnie sie powierzył - czemu 
mielibysmy czynić inaczej..:) 
 
autor: ewcik 

• • •  

(03.04.2005) 
Ufam że jesteś już Ojcze Święty przed obliczem Pana i tam wstawiasz sie za nami...dziękuję 



Ci za Twoją osobę i za to że byleś z nami przez te wszystkie lata...Wieczny odpoczynek racz 
Mu dać Panie... 
 
autor: Ania 

• • •  

(03.04.2005) 
"Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" 
 
autor: Wiesiek z rodziną 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Święty, dziękuję za Twój pontyfikat, za spotkania w czasie pielgrzymek do Ojczyzny i 
za audiencję w Watykanie. Dziekuję za wszystko, co nam przekazywałeś, czego nas uczyłeś 
Swoim słowem, Swoim przykładem, Swoim cierpieniem. Jeszcze nie sposób tego bogactwa 
ogarnąć. Niech dobry Bóg Cię wynagrodzi. Smutno nam i ciężko, bo już nie zobaczymy Cię 
oczami ciała, ale gorąco wierzę, że jesteś już przed Bożym tronem i stamtąd będziesz nami 
nadal kierował i pomagał. A kiedyś spotkamy się, aby wspólnie chwalić Boga. Do 
zobaczenia! 
 
autor: MARIA 

• • •  

(03.04.2005) 
Zawsze byłeś z nami...  
Zawsze będziesz z nami...  
 
Jestem szczęśliwy, jak ty byłeś...  

• • •  

(03.04.2005) 
Papież-Pielgrzym udał sie w ostatnią, najdłuższą, najbardziej oczekiwaną i najpiękniejszą 
podróż-do Nieba... Pokój jego duszy... Niech teraz tam się modli za nami... 
 
autor: chmurka_ 

• • •  

(03.04.2005) 
OJCZE SWIETY TY JESTES JUZ W DOMU OJCA NASZEGO W NIEBIE I RAZEM Z 
NIM RADUJESZ SIE ZYCIEM WIECZNYM! W NASZYCH SERCACH POZOSTANIESZ 
JAKO TEN CO KOCHAL MLODZIEZ, A ONA ODWDZIECZA CI SIE MILOSCIA I 
MODLITWA!!! DZIEKUJE CI ZA LEDNICE!!! ODPOCZYWAJ W POKOJU !!! 
 



autor: MILENA S. 
e-mail: micey7@interia.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Swoim człowieczeństwem i miłościa dotarłeś do kazdego serca w których teraz ból 
 
autor: radek 

• • •  

(03.04.2005) 
W ludzkich oczach pojawiają się łzy... Są to łzy tęsknoty za człowiekiem i bratem, jakim był 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Są to również łzy radości-z tego, że On jest już w Domu Ojca. 
Nie ma Go ciałem-jest duchem, On nadal jednoczy ŚWIAT!! Czy umarł? Jego ciało tak, ale 
sam Papież żyć będzie zawsze... Kochamy Cię nadal i do zobaczenia... 
 
autor: Damian, Zawadzkie 

• • •  

(03.04.2005) 
Nie szczycę się mądrością o Panie,  
Nie szczycę się dostatkiem swych sił,  
Nie jestem dumny z tego , co posiadam,  
tylko Tobą Panie szczycę się!!!  
 
P.S. Do zobaczenia... Ojcze:)! 
 
autor: Ewaqua 

• • •  

(03.04.2005) 
Dane nam jest doświadczyć odejścia Ojca, tak jak apostołowie doświadczyli odejścia Pana. 
Jeżeli tak jest to będziemy też mieli udział w radości Ducha świętego i zmartwychwstania. 
Chwała Tobie Panie. Ojcze święty wstawiaj się za Twoim Ludem.  
 
autor: Piotr P. 

• • •  

(03.04.2005) 
Zawsze byłeś Ojcze Święty. Przez całe 25 lat mojego życia byłeś obok. Wraz z Twoim 
odejściem odchodzi jakaś część mnie. Ale zostajesz w sercu na zawsze i z pokojem w sercu 
myślę o tym, że wreszcie, po tylu latach codziennych zmagań, odpoczywasz w cieniu Bożych 
skrzydeł. Teraz pozostaje tylko jedno- zacząć wreszcie prawdziwie żyć Twoim słowem, 
Twoją nauką. Będziesz żył dopóty, dopóki my będziemy nosić Ciebie w naszych sercach. 
Spoczywaj więc w pokoju 



 
autor: Aleksandra 
e-mail: alku80@tlen.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
...Zawsze będziesz w naszysz sercach !!!!  
Wiem, że Jesteś już z Ojcem...  
Kochamy CIĘ OJCZE ŚWIĘTY!!!! 
 
autor: Ewelina 

• • •  

(03.04.2005) 
Tam w niebie ojczyzna jest ma podążam za Tobą.  
I Matka Najświetsza tam przytuli nas po życia cierpieniu przyjdzie szczęścia czas. Ojcze 
Swiety prowadz nas. Czekam z utęsknieniem na spotkanie. 
 
autor: maryniasm 

• • •  

(03.04.2005) 
"Gdy znajdziemy się u brzegów jesieni,  
bojaźń i miłość wybuchną przeciwnym sobie pragnieniem,  
bojaźń pragnieniem powrotu do tego, co już było istnieniem  
i wciąż jeszcze nim jest -  
miłość pragnieniem odejścia ku Temu, w Kim istnienie znajduje całą swą przyszłość.  
W nas, patrzącym ku brzegom jesieni,  
zmaganie przebiega wzdłuż tego podziału,  
jaki każdy człowiek w sobie nosi,  
gdy ciało wciąż w nim stanowi przeszłość jego własnej przyszłości,  
- każdy, gdy swej własnej przyszłości nie potrafi łączyć ze swym ciałem..."  
Śp. Janie Pawle II tu i teraz potrafię tylko płakać, a zarazem cieszyć się z Twojego powrotu 
do Ojca domu. Cytuję fragment Twoich "Rozważań o śmierci"........... 
 
autor: TERESA, Bieruń 

• • •  

(03.04.2005) 
Niech Bóg ma cię w swojej opiece! Niech niebiosa cię miłują. Zawsze bedziesz Ojcze Święty 
w Naszych Sercach. 
 
autor: RalF 
e-mail: ralf_@poczta.onet.pl  

• • •  



(03.04.2005) 
Ojcze Święty, dziękuje Panu Bogu za Ciebie i wszystkie spotkania, jakie z Jego woli miały 
miejsce. Niech dziękczynienie za Twoją posługe w Kościele Chrystusowym trwa całe wieki. 
Niech świat modli sie za Twoją przyczyną we wszystkich sprawach, aby Bóg we wszystkim 
był uwielbiony, a nasza jedność z Tobą na modlitwie przyczyniała sie do uleczenia tego, co 
jest konieczne. W Twojej Osobie, Ojcze Święty, utraciliśmy naszego Kochanego Rodaka, ale 
zyskaliśmy NOWEGO WIELKIEGO ŚWIĘTEGO, którego nie trzeba ogłaszać świetym, bo 
nim zawsze byłeś. Dziekuję Ci, Ukochany Ojcze Święty, za Twoją milość do Boga, Matki 
Najświętszej i całej ludzkości; za Twoją wiarę, cierpliwość, radość, pokorę, pokój, 
wyciągnięte dłonie do narodów, w trosce o budowanie Królestwa BOżego. Bądż z nami na 
wieki, Ojcze Ukochany. 
 
autor: Lilla Wójkiewicz 
e-mail: lilla_w@wp.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Jestes, pamiętasz, czuwasz. 
 
autor: galina 
e-mail: galinas1@tut.by  

• • •  

(03.04.2005) 
Brakuje mi bardzo Ciebie Ojcze Święty. Ufam jednak, że spotkam Cię ponownie kiedyś w 
Domu Ojca, w którym Ty już jesteś. 
 
autor: Ania 

• • •  

(03.04.2005) 
,,Musicie byc mocni mocą Milosci, ktora jest wazniejsza niz SMIERC.. tak powiedzial Ojciec 
Święty :( i dokladnie tak jak kiedys powiedzial nasza milosc do Ciebie OJCZE ŚWIĘTY 
bedzie mocniejsza niz Smierc i przetrwa na WIEKI [*] :(((( 
 
autor: MONISIA539 

• • •  

(03.04.2005) 
Odszedł Wielki Pasterz nie tylko katolikow, ale wszystkich ludzi. Wszyscy jestesmy 
wdzieczni za Jego nauki, madrosc i milosc do nas ludzi.  
Wierze ze jest teraz szczesliwy na niwie Pana..... moze jezdzi na nartach. 
 
autor: Bazyli 
e-mail: bazyli31@wp.pl  



• • •  

(03.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty Janie Pawle II  
Smutek ogarnia każdego człowieka gdy musi zegnac tak wspanialego człowieka jak Ty 
Ojcze. Ty potrafiles wskazać ludziom drogę ku Bogu. Nie myslalem ze tak wczesnie 
odejdziesz z tego świata. Serce tak dobrego człowieka powinno bić nieustannie. Byles dla nas 
Papiezem zwiazanym z Matka Boska Fatimska, Maryjnym Papiezem I oto pierwsza sobota 
miesiaca, sobota maryjna odchodzisz do domu Ojca. Wykrzyczales tez swiatu Bog jest bogaty 
w milosierdzie. I w wigilie Milosierdzia odszedles.  
Mam nadzieje wierze w to glęboka ze i ja po swojej smierci spotkam sie z Bogiem i z toba 
Ojcze Swiety Janie Pawle II. Oręduj u Pana za Polska ojczyzna nasza i za nas wszystkich  
 
autor: Zbyszek 

• • •  

(03.04.2005) 
Muszę przyznać, że nie czuję żalu z powodu Jego śmierci. Jakże mogę żałować tego, że Jan 
Paweł II odszedł do domu Ojca? Toż to powód do radości, a nie żalu! Nie martwmy się z 
powodu Jego odejścia. Przecież za jakiś czas znów się spotkamy! Zwróćmy za to uwagę na 
piękny, już widoczny sens Jego cierpienia: wszak Jego cierpienie zjednoczyło w modlitwie 
nie tylko katolików, ale również chrześcijan innych wyznań, żydów, muzułmanów, a nawet 
niewierzący może sami o tym nie wiedząc w jakiś sposób do tej modlitwy się włączyli. Czyż 
to nie jest wspaniałe?  
Teraz musi zostać wybrany następny papież. Módlmy się o dobry wybór. A jestem pewien, że 
Jan Paweł II tam, z góry do naszej modlitwy się przyłączy. 
 
autor: Tomasz 
e-mail: tomac@silesianet.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Nasz kochany Tatuś wtulił się w pierś umiłowanego Mistrza, wschłuchując się w bicie Jego 
serca... teraz serce Jana Pawła II bije razem z Jezusem przez wszystkie dni aż do skończenia 
świata... Kocham Ciebie mój Tatusiu... na zawsze pozostaniesz w moim sercu, bo ono biło, 
bije i będzie bić dla Ciebie.... Do zobaczenia w krainie żyjących... 
 
autor: Piotrek 

• • •  

(03.04.2005) 
Dziękuje Ci Panie za Ojca Swiętego. Wierzę, że ogląda On Twoje Oblicze i błogosławi nam, 
jak to zawsze robił  
 
Ojcze Święty, Twoje odejście przyniosło wszystkim wiele łez, doprowadziło do pojednanie 
sie z Bogiem wielu ludzi, do głębszych refleksji na tematy cierpienia i śmierci. Wierze 
jednak, że czuwasz nad nami i że kiedyś spotkamy sie w chwale Zmartwychwstałego. 



KOCHAMY CIE! NA ZAWSZE POZOSTANIESZ W NASZYCH SERCACH!!! 
 
autor: Monika 

• • •  

(03.04.2005) 
ŚMIAŁO MOŻNA RZEC ŻE JAN PAWEŁ II JEST CHRYSTUSEM NASZYCH CZASÓW 
ON PODOBNIE JAK JEZUS CHRYSTUS ŻYJĄCY PONAD 2000 LAT TEMU JEZUS 
DŹWIGAŁ NASZ KRZYŻ.  
ODSZEDŁ OD NAS WIELKI CZLOWIEK WIELKI POLAK NIKT JUŻ NIE ZASTĄPI 
GODNIE W NASZYCH SERCACH JEGO MIEJSCA PODOBNIE JAK JEZUS MARYJA 
ŚW PIOTR CZY JAN CHRZCICIEL  
DZIĘKUJMY BOGU ŻE DANE NAM BYŁO MIEĆ SZANSE ŻYĆ I PODZIWIAĆ GO 
JESTEM WDZIĘCZNA LOSOWI ZA DANĄ MI SZANSE  
 
autor: KASIA 

• • •  

(03.04.2005) 
Papież Jan Paweł II mówił:"Nie lękajcie się być świętymi" niech to będzie dla nas testament, 
nie bójmy się i wierzmy, że Papież nam w tym pomoże!!! 
 
autor: Elżbieta i Marek Krupa z Chorzowa 
e-mail: ekrupa@neostrada.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Do zobaczenia w Domu :-) 
 
autor: mpdt 

• • •  

(03.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty przeszedłeś ze śmierci do życia, pokonałeś ostatnio drogę swego 
życia, poszedłeś prosto w wyciągnięte ramiona Chrystusa. Panie dziękuję ci za świadectwo 
Twego ukochanego Syna Jana Pawła II. dzięki, że uczył nas przyjmować krzyże 
codzienności, krzyż bólu i cierpienia z wiarą i modlitwą. KOCHAM CIĘ OJCZE ŚWIĘTY. z 
modlitwą 
 
autor: Magdalena Recław 
e-mail: Magdalena.Reclaw@sne.poznan.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Odszedł od nas Wielki Człowiek Papież Polak - Karol Wojtyła Jan Paweł II . Ufajmy 



Jezusowi że kiedyś wszyscy spotkamy sie z naszym Ukochanym Papieżem w domu Naszego 
Boga Ojca. Otwórzym Serca Jezusowi i nie lękajmy się On jest z nami tylko że patrzy na nas 
z krainy szczęśliwości. Ojcze Święty zawsze byłeś jesteś i będziesz w naszych sercach. 
Kocham Cie i dziękuje za wszystko 
 
autor: Magdalena  

• • •  

(03.04.2005) 
Na zawsze jesteś w moim sercu, Ty to i tak wiesz :) 

• • •  

(03.04.2005) 
odszedłeś od każdego z nas osobiście, jak Tato każdego z nas indywidualnie. I jak Ojciec 
zatroszczyłeś się o nas nauczyłeś nas żyć. Niech te smutne chwile umocnią naszą wiarę, 
nadzieję i miłość 
 
autor: Agata 
e-mail: agata.skotniczna@op.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
"On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo 
zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i 
niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie."  
Brakuje słów by wyrazić to, co jest w sercu.  
ON osiągnął już pełnię szczęścia - na zawsze z Panem! 
 
autor: Agnieszka 

• • •  

(03.04.2005) 
Choć ciało odeszło, duch zawsze pozostanie wśród nas-w naszych sercach...Pokój Jego 
Duszy...  
Śpij w pokoju...[*] 
 
autor: Basia 
e-mail: basik2601@op.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Łzy same się cisną do oczu, mimo, że mam pewność, że NIEBO zyskało jeszcze jednego 
mieszkańca, a My mamy orędownika. Był wielki i dalej pozostanie!!! 
 
autor: Asia 



• • •  

(03.04.2005) 
Przygotuj dla nas miejsce w Domu Ojca ...Do zobaczenia.....W sercu zachowam Twoje 
niezapomniane spojrzenie... 
 
autor: Miśka 

• • •  

(03.04.2005) 
Dzięki Ci Ojcze Święty, za to, że byłeś i umacniałeś nas w wierze. Tobie cześć i oddanie! 
 
autor: Andrzej 
e-mail: andrzej.polmanski@op.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze wstawiaj sie za nami i modl sie za nami....Zawsze bedziesz zyl, bo na to zaslugujesz.  
KOCHAM CIE! 
 
autor: WOJTEK 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Swiety... jestes i bedziesz na zawsze Ojcem Polski, Ojcem Europy, Ojcem Swiata, 
Ojcem, ktory zjednoczyl ludzi i pokazal jak zyć, a takze jak umierać w spokoju i radosci, 
gdyż to nie koniec życia jednak jego nastepny etap, a Ty bedziesz żył WIECZNIE...W 
WIECZNEJ CHWALE....gdzie przyjal Cie ZMARTWYCHWSTALY CHRYSTUS a takze 
MARIA, ktorej powiezyles swoje zycie... swoja posluge, wypowiadajac slowa.. "TOTUS 
TUUS MARIA..TOTUS TUUS"  
Dziekuje Ci za to co zrobiles dla swiata dla Kosciola.. za to ze służyłes BOGU do konca zycia 
z radsocia i miloscia, a na koniec wedrowki ziemskiej powiedziales"AMEN".  
Ojcze Janie Pawle II dziekuje ci za to wszystko... I moge powiedziec tylko jedno.. 
"KOCHAM CIE I BEDZIESZ ZYL WIECZNIE W NAS I WIECZNYM KROLESTWIE 
NIEBIESKIM". A ja jestem zaszczycony tym, ze moglem zyc w czasie Twojego Pontyfikatu, 
ktory tak duzo uczy..  
OJCZE SWIETY bedac z MARIA I ZMARTWYCHWSTALYM JEZUSEM I 
WSZYSTKIMI SWIETYMI W NIEBIE wstawiaj sie za nami, a takze prowadz nas droga 
zycia jaka Ty wskazles, gdyz BOG poslal Cie abys byl "APOSTOLEM TYCH CZASOW"...  
KOCHAM CIE OJCZE SWIETY:*:* 
 
autor: Krec!k 

• • •  

(03.04.2005) 
Jesteś już u Pana Ojcze Święty  



Panie Jezu miej Miłosiedzie dla Niego i Świata Całego. 
 
autor: Józek 

• • •  

(03.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty odeszłeś od nas , ale jesteś w naszych sercach. Spotkania z Tobą to 
były piekne przeżycia, nauczyłeś nas żyć i kochać. Zostawiłeś nam testament który musimy 
wypełnić. Do zobaczenia w domu Pana 
 
autor: Ela z Drawska Pom 

• • •  

(03.04.2005) 
"(...)życie zmienia się, ale się nie kończy" - wierzę, że Jan Paweł II, Piotr naszych czasów, 
jest szczęśliwy mogąc oglądać oblicze wszechmogącego Boga, który wezwał Go dzisiaj do 
siebie.  
 
 
autor: apollo 

• • •  

(03.04.2005) 
Dziękuję za to że byłeś i... jesteś. Pokazałeś jak pięknie żyć i pięknie umierać i jak pogodzić 
teorię z praktyką. Kocham Cię. 
 
autor: Beata 

• • •  

(03.04.2005) 
Brakuje mi Ciebie Ojcze Święty. BÓG musi być szczęsliwy mieć Cię u Siebie. Błogosław 
nas, ludzi, żeby Twoje nauczanie miało owoce.  
Dziękuję za Miłość, której byłeś orędownikiem. 
 
autor: KarinaW 

• • •  

(03.04.2005) 
W górę serca...  
Brzmi mi wciąż w uszach "nie lękajcie się!"...  
Przed oczami fragmenty wersów z ostatniej książki: "Bóg z każdego zła potrafi wyprowadzić 
dobro..."  
Ojciec Święty ukazał, zwłaszcza w tych ostatnich dniach, że k a ż d e cierpienie ma sens.. .ma 
sens... ma sens... więc dlaczego lękam się mojego osobistego cierpienia, choroby...  
Odszedł Pasterz pasterzy, Ojciec Duchowy, który ukochał lud swój.  



Boże Miłosierny, przyjmij sługę swego.  
Poprzez wiarę i ufność, przebija się jednak łza, smutek, poczucie ogromnej pustki i żal...  
Zdaję sobie sprawę z tego, iż od teraz obowiązek przekazywania dzieciom naszym 
wspaniałych nauk Ojca Świętego, opartych na Miłości Bożej, spoczywa na każdym rodzicu.  
Na mnie również...  
Tylko jak to teraz realizować...?  
Chyba od : "Jezu, ufam Tobie..."  
A następnie : "Nie lękam się..."  
Pan Pasterzem moim.  
Ojcze Święty, dziękuję. 
 
autor: ufam 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Swięty - kocham Cię. W mojej pamięci zostaniesz na zawsze. Pomóż mi proszę dobrze, 
pięknie żyć.  
Panie Boze - dziękuję Ci za Jego piękne życie. Przygarnij go do siebie i otocz swoją opieką .  
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.... 
 
autor: Basia 

• • •  

(03.04.2005) 
czuje się jak by mi odszedł ktos bardzo bliski z rodziny...ŻEGNAJ 
 
autor: WP 

• • •  

(03.04.2005) 
On za Chrystusem pokonał śmierć - któż z nas zdoła tak żyć i tak odejść ? Chrystus idąc na 
śmierć powiedział nie płaczcie nade mną płaczcie nad sobą. Nie trzeba płakać - trzeba się 
radować w Panu, że mamy teraz takiego orędownika w niebie. Smutno nam, że odszedłeś, ale 
radujemy się bo wiemy gdzie jesteś. 
 
autor: Paweł Iza Mateusz i Kuba 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Swiety, dales nam tyle nadziei w Jezusie...  
 
autor: Piotrek-Bufflao 

• • •  



(03.04.2005) 
Ojcze Milosierny!  
Przyjmij Twego wiernego Sluge, Jana Pawla II do Wiecznego Krolestwa Niebianskiego. 
Dziekuje Ci  
za Jego posluge dla calego swiata. 
 
autor: Ryszard 

• • •  

(03.04.2005) 
Byłęś "równiną dla cichego otwartą przepływu" i dałeś się prowadzić Ojcu tam gdzie chciał 
Cię zaprowadzić i dlatego stałeś się kimś więcej niż chciałeś. Kocham Cię za to. Wierzę, że 
jesteś w Królestwie Niebieskim. Amen 
 
autor: Andrzej 

• • •  

(03.04.2005) 
Żegnaj ukochany Ojcze i do zobaczenia kiedyś w krainie wieczności. Kocham Cię 
 
autor: Piotrek 

• • •  

(03.04.2005) 
....ODSZEDLES OD NAS OJCZE SW. DO DOMU OJCA NIEBIESKIEGO.....  
TWOJE SLOWA ZYC BEDA W NASSZYCH SERCACH I UMYSLACH TAK SAMO 
JAK TY ZYLES I NADAL ZYC BEDZIESZ WSROD NAS.....  
PAPIEZ.....PIELGRZYM....PASTERZ.....  
SYMBOL...PRAWDZIWEJ WIARY,NADZIEJI I MILOSCI..  
......DZIEKUJE CI BOZE,ZE DALES MI LASKE ZYC W CZASIE PONTYFIKATU JANA 
PAWLA II.....  
........NIE MOWIE: ZEGNAJ!...LECZ DO ZOBACZENIA... 
 
autor: ELIZABETH 
e-mail: ella_ny2001@yahoo.com  

• • •  

(03.04.2005) 
Nauczyl mnie jak zyc....by pieknie umierac...i wejsc w Rece Wszechmocnego...na cala 
wiecznosc 
 
autor: Egeniusz z Chmielowa k. Ostrowca Sw. 
e-mail: lamber_e@priv4.onet.pl  

• • •  



(03.04.2005) 
Wykonało się! Smutek przeszywa me serce. Kocham Cię Ojcze! Od dziś jesteś moim 
patronem. Wstawiam się za mną! Twój syn! 
 
autor: Łukasz :( 
e-mail: oazianie@poczta.onet.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Odpoczywaj w pokoju kochany Ojcze Święty w domu naszego Ojca 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze Sw. Jestes zawsze dla Nas Zywy, Jestes u Boga!! Modlimy sie za Ciebie Ojcze Sw,.. i 
Prosimy Ciebie Wstawiaj sie za Nami!! 
 
autor: Ewa i Staszek 
e-mail: ewajuch@hotmail.com  

• • •  

(03.04.2005) 
Przeszedłeś już rzekę do wiecznowsci.. Dzięki ci Boże za Jana Pawła II... wzór dla mojego 
wędrowania.. do zobaczenia pasterzu.. 
 
autor: Adam z lublina 

• • •  

(03.04.2005) 
Ojciec Święty odszedł, ale przez swoją śmierć jeszcze bardziej zbliżył się do każdego z nas. 
Teraz będzie nam pomagał w codziennościach- wstawiał za nami u Boga. Zal za tak 
kochanym człowiekiem jest ogromny, ból, pustka to co towarzyszy tej nocy... nie chciało się 
wierzyć tym informacjom, ale one nieubłaganie powatrzały się i powtarzają wszędzie. Życie 
przemija, Twoje również, ale byłeś z nami, tak kochałeś każdego człowieka, jakże bliski byłeś 
młodzieży. I za to jako jedna z tych młodych DZIĘKUJĘ CI OJCZE ŚWIĘTY!  
 
autor: karher 
e-mail: karher@interia.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Pan powitał Cię z uśmiechem Ojcze Święty. Byłeś całe moje życie, odkąd pamiętam. Teraz - 
wciąż zostaje Twój duch, Twoje słowo i przesłanie. Kochany Papo, spoczywaj w Chrystusie, 
którego ukochałeś... 
 
autor: Karolina 



• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze- kocham Cię i nigdy o tobie nie zapomnę, będziesz żył w moim sercu, dlatego nigdy 
nie powiem, że byłeś, dla mnie jesteś wspaniałym człowiekiem.  
 
autor: Gabriela 

• • •  

(03.04.2005) 
Dziękuję za wszystko. Dziś, zrozumiałem kim jestem. Jestem 20parolatkiem - "pokoleniem 
Jana Pawła II". Jestem dumny i wdzięczny Bogu, że dał mi zyć tu i teraz, że mogłem być jego 
częścią. AMEN. 
 
autor: Marek Ciepły 
e-mail: cieplym@interia.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Prawdziwie uobecnił Jezusa na ziemi, płaczę za Nim, ale wiem że zyje i bedzie nam pomagał 
z nieba 
 
autor: miriam 
e-mail: marberna@aster.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Dla mnie osobiście ostatnie dni Jana Pała II - o ile nie lata - były świadectwem sensu 
Cierpienia.  
Myślę, że nie przypadkowo odszedł w kilka dni po śmierci zagłodonej Amerykanki.  
Co powiedzą krzykacze eutanazji stając przy watykańskim łożu !?...  
Nie przypadkowo Bóg wybiera sobie męczenników - dają świadectwo Prawdzie... 
 
autor: Adam 

• • •  

(03.04.2005) 
czy jesteś tutaj, czy jesteś tam  
 
zawsze Cię kocham i w sercu mam  
 
autor: P 

• • •  



(03.04.2005) 
Dziękuję Ci Ojcze Święty ,że Bóg nam Ciebie ofiarowal ,że mogliśmy żyć w tym czasie i 
słuchać Twoich mądrych słów.Nie lękajcie się -zawsze to powtarzaleś i dziś choć plynie łza 
to wiem , że Jesteś z nami 
 
autor: ula 

• • •  

(03.04.2005) 
czuje przeogromny smutek...Pamięcią wracam do roku 2002 kiedy miałem tę łaskę spotkania 
z Tobą i odprawiania Eucharystii...zawsze będziesz wzorem i nigdy nie umrzesz, bo tak długo 
żyje człowiek, jak długo o nim pamiętają. Byłeś niezwykle wielkim człowiekiem, 
niesamowoitym Pasterzem...to co mam chce Ci w tę noc dać...modlitwę i pamięć. Spoczywaj 
w pokoju. Dziękuję Bogu za dar TWego życia i posłannictwa Nauczycelu pokoty i miłosci. 
 
autor: Marcin 

• • •  

(03.04.2005) 
Dzięki Ci Boże za mojego ojca i za powołanie, jakie otrzymałem w czasie posługi Jana Pawła 
II. Przymij, Boże, swego sługę Jana Pawła II. 
 
autor: ks. Paweł 
e-mail: polsz2@pocztaonet.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
W takich momentach jestem pewna jak nigdy, że Bóg jest i na pewno spotkamy się z naszym 
ukochanym Ojcem Świętym w niebie. Teraz potrzeba nam dziecięcej prostoty, wiary , 
ufności. Dzień śmierci tu, na ziemi, to dzień narodzin dla nieba. Dies natalis! 
 
autor: Ola PAT 

• • •  

(03.04.2005) 
Odszedł Wielki Człowiek  
Czuwaj nad nami tam z góry - z Nieba... 
 
autor: Piczaku 

• • •  

(03.04.2005) 
Zawołał Bóg do Niego: "Karolu-Janie Pawle!", a On odpowiedział: "Oto jestem"... Anielski 
orszak niech Twą duszę przyjmie... 



 
autor: ab 

• • •  

(03.04.2005) 
Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! - dzisiaj bramy raju otwarły się dla Ciebie 
Ojcze Święty. Uczyłeś nas jak godnie żyć, a dzisiaj nauczyłeś jak godnie umierać. Niech 
pamięć o Tobie wyrazi się w naszych uczynkach. Wieczny odpoczynek... 
 
autor: Ewelina G. 

• • •  

(03.04.2005) 
W moim - dziś młodym przepełnionym smutkiem, ale i spokojem i nadzieją sercu pozostanie 
Twoja nauka, słowa i przykład... Jestes u Ojca, ale zawsze pozostaniesz z nami... z góry 
umacniaj nas w kroczeniu drogami Pana.. młodzież kocha, pamięta, czuwa... do zobaczenia 
kochany Janie Pawle II 
 
autor: magdas 

• • •  

(03.04.2005) 
Tak naprawde to my potrzebujemy teraz pocieszenia. Jan Paweł II jest szcześliwy, bo jest juz 
z JEZUSEM. Wierzę w to, że PAPIEŻ modli się już za nas w domu NASZEGO OJCA!  
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA 
NIECHAJ MU ŚWIECI, NIECH ODPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM AMEN 
 
autor: arek 

• • •  

(03.04.2005) 
Łzy, smutek, żal to czuje... Odszedł nasz Ojciec, Ojciec narodów. Ale żyje nadal w naszej 
pamięci, w naszym sercu pamiętamy wszystko, co dla nas uczynił. Mówi się, że życie 
człowieka jest tylko cichym szelestem, lecz życie naszego Papy było jak grom głoszący dobrą 
nowine, grom który będzie odbijał się echem wieki. Dziękuje Ci za wszystkie słowa które do 
mnie jako młodego człowieka kierowałeś, które mnie kształtowały i proszę czuwaj nade mną 
podczas całego mego życia... Smutno mi, ale jednocześnie cieszę się, bo jesteś teraz u Ojca i 
czekasz tam na nas i kiedyś się tam spotkamy. Żegnaj Janie Pawle na zawsze pozostaniesz w 
moim sercu... 
 
autor: Bogumił 

• • •  

(03.04.2005) 
Kochany Ojcze Święty, urodziłem się w roku wyboru Ciebie na papieża, przeszedłem razem z 



Tobą cały Twój pontyfikat i teraz żal, że już Cię nie ma wśród nas, a jednak wiara i serce 
mowią że żyjesz nadal, odbierasz nagrodę życia wiecznego, spoczywaj w Panu. 
 
autor: elvius 
e-mail: elvius@poczta.wiara.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
" I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie" mówi Św. Augustyn, a Jan 
Paweł II już tam jest. 
 
autor: irek 
e-mail: irekpasz@interia.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Boże dziękuję ci za Ojca Świętego Jana Pawła II.  
Zawsze będe go kochał i będę starał się żyć Jego nauką. Odczuwam wielką pustkę, a zarazem 
wiem, że zawsze będzie w moim sercu.  
Kocham Cię Ojcze Święty.  
 
autor: Przemek 

• • •  

(03.04.2005) 
Myśle że mogę sie modlić za Jego wstawiennictwem do Boga Wszechmogącego, będzie on 
dla mnie wstawiennictwem i przykładem jak znosić cierpienia. Mamy następnego Świętego! 
 
autor: Zdzisław z Poznania 
e-mail: zdzis@wp.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Dziękuje za to że byłeś zawsze pozostaniesz w moim sercu. Dziękuje za to ze dzięki Tobie 
rozpoznałem powołanie 
 
autor: Marcin 

• • •  

(03.04.2005) 
"(...)życie zmienia się, ale się nie kończy" - wierzę, że Jan Paweł II, Piotr naszych czasów, 
jest szczęśliwy mogąc oglądać oblicze wszechmogącego Boga, który wezwał Go dzisaj do 
siebie 
 
autor: Wojtek 



• • •  

(03.04.2005) 
Kocham Cię i na zawsze pozostaniesz w moim secrcu 
 
autor: Gosia 
e-mail: gosienka71@op.pl  

• • •  

(03.04.2005) 
Ojcze święty... tak bardzo mi smutno, tak źle... ale dobrze, żeś już u Pana... Obyśmy trafili 
tam za Tobą ... spoczywaj w pokoju 
 
autor: Anna 

• • •  

(03.04.2005) 
TY odszedłeś juz do Pana, jednak my musimy iść dalej. Chcemy nią iść tak, jak nas tego 
Uczyłeś. Maryja nas poprowadzi. 
 
autor: Justyna 

• • •  

(02.04.2005) 
A jeszcze miałeś plany...  
Wiele miejsc na Ciebie czekało  
Byłeś, jesteś i będziesz kochany  
Ale my, mamy Ciebie za mało....  
 
Idźmy za tobą, twoim śladem  
Bądźmy twoim cieniem  
Będziemy realizować Twój Testament  
 
A przede wszystkiem Dalej Cię KOCHAMY 
 
autor: Kefas_Piotr 
e-mail: kefas_piotr@poczta.wiara.pl  

• • •  

(02.04.2005) 
pozostaniesz w moim sercu na zawsze... zreszta Ty o tym wiesz... szczesliwej drogi i pamietaj 
o nas... 
 
autor: miau 

• • •  



(02.04.2005) 
"Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią 
dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio. 
Opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, ze 
wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, 
Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego 
ludu. A zatem proszą was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego 
świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. 
Niech Ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić 
światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy.  
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem 
wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz Jednorodzonego Syna Jego, 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i 
krwią serdecznej. Zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są, bowiem święta paschalne, 
w czasie, których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących. 
Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i 
przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to, zatem ta noc, która światłem 
ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich 
wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i do mroku grzechów, 
do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus 
skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie 
przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O Jak przedziwna łaskawość Twej 
dobroci dla nas! O, jak nie pojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego 
Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, 
szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! O zaiste błogosławiona noc, jedyna, 
która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano: 
a noc jako dzień zajaśnieje oraz: noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy 
oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, 
rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. W tę noc pełną łaski, przyjmij, Ojcze 
święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście ofiarując 
przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej 
woskowej kolumny, którą na chwalę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on 
użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla 
utworzenia tej cennej pochodni wydala pracowita pszczoła. O zaiste błogosławiona noc, w 
której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię, przeto, 
Panie, niech ta świeca poświęcona na chwalę Twojego imienia nieustannie płonie, aby 
rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie, jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze 
światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu: Jezus 
Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen" 
 
autor: Beata 

• • •  

(02.04.2005) 
Odszedł największy Człowiek naszych czasów, ale to nie oznacza końca.My Chrześcijanie-
katolicy nie możemy traktować śmierci naszego Kochanego Papieża jak końca Jego 
drogi.Jesteśmy zobowiązani do kontynuowania Jego dzieła.  
On jest już z Bogiem szczęśliwy, spokojny.On wybrał się w kolejną pielgrzymke-



najpiękniejszą bo do wieczności.  
Teraz Jego miłośc dotyka każdego z nas.Jest bliżej nas niż jestesmy w stanie sobie to 
uzmysłowić.  
"Nie lękajcie się"-tak zawsze powtarzał.Jego posługi będzie zawsze przynosić owoce.  
Dziekujemy Ci za to...za ukazanie nam, że życie w duchu Jezusa zmienia świat-"odnawia 
oblicze ziemi".... 
 
autor: Bartek 
e-mail: martol2@op.pl  

• • •  

(02.04.2005) 
Kocham Cię Ojcze Święty. Dokladnie cztery lata temu byliśmy u Ciebie a dziś z wielkim 
smutkiem Cię żegnam, a jednak wiem, że jesteś szczęśliwy. Będzie mi Cię badzo brakowalo. 
tak wiele się od Ciebie nauczyłam... Modlę się bym umiała jak Ty przyjmować wszystkie 
krzyże mojego życia. KOCHAM KOCHAM KOCHAM... 
 
autor: PaulinKa (male_malenstwo) 

• • •  

(02.04.2005) 
kocham cie 
 
autor: vtQ 

• • •  

(02.04.2005) 
Bóg dał, Bóg wziął... Jezu Chryste, dziękuję Ci za życie Jana Pawła II. Pozwoliłeś mi, Panie, 
dorastać w czasie pontyfikatu Wielkiego Człowieka. Bądź uwielbiony Panie za łaski, jakie na 
mnie zesłałeś przez tego Kapłana. Chcę więc czynić już tylko to, co jest Twoim 
postanowieniem. Oddaję Ci się, Boże Trójedyny, na zawsze i na wieki... 
 
autor: Elżbieta  

• • •  

(02.04.2005) 
Twoje odejścir dotknęło mnie osobiście. W ostatnich miesiacach starciłam ważne osoby i z 
rodziny i z grona przyjaciół. Ufam, e spotkałeś ich już tam w niebie. Ty Ojcze Święty mnie 
skztałotwałeś, przez Twoje umiłowanie oazy. Zawsze czułam, że kochasz oazę całym sercem. 
I oaza Ciebie kocha. I Ty nie umarłeś, Ty zmieniłeś tylko perspektywę życia. Teraz będziesz 
zawsze obecny. Już zawsze będzie można wołać do Ciebie o pomoć, a Ty nie odmówisz. 
Spoglądaj tam z nieba na moje życie, dalej wskazuj właściwą drogę. Twoja ukochana pieśń 
oazowa, NBarka, nabrała dzisiaj nowego wymiaru. "Swoją barkę, pozostawiam na brzegu, 
razem z Tobą nowy zacznę dziś łów". I ten nowy łów już rozpocząłeś, swoją barkę 
pozostawiłeś. A zawsze będziesz w moim sercu. Kiedyś powiedziałeś: "Życie każdego 
człowieka musi być nieprzerwaną wedrówką ku świętości" Ty już zakończyłeś tę wędrówkę, 



dotarłeś do świętości. Odpoczywaj w Światłości 
 
autor: H. 

• • •  

(02.04.2005) 
"Śpieszmy sie kochac ludzi tak szybko odchodza" Tak szybko powolales Jezu naszego Ojca, 
tatusia ktorego wszyscy kochamy i kochac bedziemy. Pomoz nam zrozumiec smierc 
wielkiego czlowieka ktory polaczyl caly swiat modlitwa. Niech ta modlitwa ciagle plynie z 
naszch serc. To wlasnie Ty pokochales i zaczales sluchac mlodziez. Zawsze bedziemy Cie 
kochac i zapamietamy te slowa: "Szukalem Was i przbyliście do mnie. Dziękuje Wam za to" 
Kochamy Cie  
 
autor: Karolina 
e-mail: karolcia22@tlen.pl  

• • •  

(02.04.2005) 
...bo wielkosc to cos nieuchwytnego...to cos co wzruszalo gdy mowil... co zapalalo do zycia 
gdy sie usmiechal...co dawalo nadzieje gdy sie modlil... wielki Czlowiek i zarazem jeden z 
nas... 
 
autor: sonia 
e-mail: soniamartyna@poczta.onet.pl  

• • •  

(02.04.2005) 
Odszedles do Nieskonczonosci... ale zanim nas zostawiles,nauczyles nas jak zyc .... 
Prawdziwie zyc... do zobaczenie w Domu Ojca ... 

• • •  

(02.04.2005) 
Nam czas Pożegnania  
 
 
Mroczne wnętrze kościoła.......sześć świec przy katafalku,  
Migocząc rzucają cienie , nigdzie nie brakuje ich blasku ,  
Refleksy które rzucają po ścianie.......tańczące w ciszy cienie ,  
Nikt kroków w tańca nie słyszy.......cisza otacza płomienie,  
Ten taniec to taniec śmierci............która się w koło roztacza ,  
Odchodzi cicho bez skargi....CZLOWIEK którego kochamy ,  
CZŁOWIEK któremu świat cały.......pokłony niskie składa .  
 
Miłość , którą nam dawał........mądrość którą nas wspierał,  
Tego choć nas opuści.........nie będzie ze sobą zabierał.............  
To nam na zawsze zostanie....... będziemy trwać nadal z tą wiedzą ,  



Nic nam się złego nie stanie....gdy będziemy słuchali JEGO .  
 
Ojca naszego z wyboru...........zastępcę Piotra na ziemi........  
Człowieka z charyzmą wielką............który był z nami na ziemi.  
Teraz odchodzi do DOMU....gdzie OJCIEC na niego już czeka ,  
Tam będzie odpoczywał , po znojach życia ziemskiego........  
Stamtąd będzie spoglądał ,jak kwitnie dzieło pracy Jego.......  
 
Żegnaj nam WIELKI OJCZE ,żegnaj KAROLU WOJTYŁO ,  
To , że byłeś na ziemi.............wcale się nie skończyło.......,  
Zbudowałeś opokę...........podwalinę przyszłości..............,  
Na tej podwalinie..................świat niechaj przyszłość mości. 
 
autor: Krystyna Wotus Kraków 

• • •  

(02.04.2005) 
Boże Miłosierny jeśli taka jest Twoja wola przyjmij Syna Swego Jana Pawła II i obdarz Go 
Swą łaską i miłością ojcowską. Niechaj poczet Twoich Archaniołów bezpiecznie doprowadzi 
Go do bram Twojego Świetlistego domu.Niechaj dzieli z Tobą miłość do ludzi i chroni ich od 
zła wszelkiego jak czynił to do tej pory.Pozwól mu opiekować się swoją Ojczyzną, którą tak 
umiłował i na dalszy dialog religijny, który zapoczątkował. Janie Pawle niech Bóg będzie z 
Tobą i z nami wszystkimi. ŻEGNAJ :(  
 
 
autor: Jacek 


