
Jan Paweł II w naszej pamięci

13 maja 2021 r.  minęło  40 lat od zamachu na Papieża Jana Pawła II, który miał miejsce
dokładnie 13 maja 1981 r. Mehmet Ali Agca z odległości kilku metrów oddał dwa strzały w
stronę Ojca Świętego, który wówczas przebywał w tłumie wiernych zgromadzonych na Placu
Św. Piotra w Rzymie.

  

  

" Ranny papież osunął się w ramiona stojącego tuż za nim sekretarza ks. Stanisława
Dziwisza, a następnie został przetransportowany do kliniki Gemelli. Przeszedł tam ciężką
6-godzinną operację.  Potem musiał być rehabilitowany przez 22 dni. Tak
naprawdę Ojciec Święty po tych wydarzeniach nigdy nie wrócił do pełni zdrowia,
ponieważ wiele razy uskarżał się na dolegliwości bezpośrednio związane z postrzałem.

  

"To był niezwykle trudny czas dla całego narodu (...) Kościół w Polsce w tym czasie żył
perspektywą zbliżającej się śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, który od dłuższego
czasu ciężko chorował”.
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Już wkrótce 18 maja 2021r przypada 101 rocznica Urodzin św. Jana Pawła II. Do tego
wspaniałego wydarzenia przygotujmy się poprzez odmawianie codziennie modlitwy do Ducha
świętego, którą papież Jan Paweł II odmawiał od wczesnej młodości.

  

Modlitwa do Ducha Świętego

  

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich
doskonałości Bożych.

  

O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic Bożych.

  

O dar umiejętności, abym w życiu kierował się  zasadami tejże j wiary.

  

O dar rady abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.

  

O dar męstwa aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

  

O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością.

  

o dar bojaźni Bożej, abym  lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

  

Młodzi przyjaciele Jana Pawła II zachęcamy abyście do 18 maja 2021r czyli do urodzin
JP2 odmawiali tę modlitwę w intencji ludzi młodych i dzieci. Aby Duch św. rozświetlał drogi
waszego młodego życia i prowadził do właściwych wyborów. Chętnie widziane rysunki
związane z papieżem.  Pomyśl w jaki sposób wyrazisz swoją wdzięczność papieżowi w dzień
jego urodzin?
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Opracowała: Jolanta Zbyszyńska
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