
Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II. 
 

   Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej nádeje 
priťahoval ľudí všetkých svetadielov. Ako mediálna hviezda katolíckej cirkvi sa stal univerzálnym 
lietajúcim pútnikom, ktorý obnovoval tvár starých kontinentov posolstvom civilizácie lásky. Na 
Slovensku bol trikrát (1990, 1995, 2003). Aj nám pomáhal vo viere vytrvalým a obdivuhodným 
hlásaním evanjelia. 

  
   Karol Wojtyla  (18. máj 1920 – 2. apríl 2005), bol od 16. októbra 1978 už 264. 
pápežom rímskokatolíckej cirkvi – Ján Pavol II. Prvý Slovan a Poliak na Petrovom 
stolci v dvetisícročných cirkevných dejinách, prvý netaliansky pápež po 445 rokoch, 
pastier Božieho ľudu neudržateľný za bránami Vatikánu. 
      

   Zápasil s komunistickými režimami, kritizoval bezbrehé cynické ambície trhového kapitalizmu. 
Odsúdil zločinnú diskrimináciu Židov i neprávosti páchané na kacíroch i domorodých obyvateľoch, 
ospravedlnil sa za násilie a nespravodlivosti, chyby a omyly kresťanov v historickej minulosti 
katolíckej cirkvi (v Ríme 12.3.2000). Bez vytáčok sa postavil za každý už počatý ľudský život, 
dôstojnosť ľudskej osoby i každej rodiny. Bol proti trestu smrti i každej nespravodlivej vojne. 
Vedel, že bez spravodlivosti nie je možný pokoj. Ako stúpenec OSN často ponúkal mierové 
iniciatívy, pretože každou vojnou sme vlastne všetci porazení. 
   Pokojným hlasom náboženskej znášanlivosti a obhajoby ľudskej slobody i zodpovednosti 
vyjadroval nástojčivosť ďalších príkladov šírenia evanjeliovej zvesti v modernej činnosti 
zjednocujúcich sa kresťanov. Stal sa globálnym hráčom dialógu medzi náboženstvami, pastierom 
ponúkajúcim nekonečnú nádej. Dokázal sa modliť so Židmi, protestantmi, mohamedánmi 
i budhistami. Stal sa majstrom humanizmu, znášanlivosti a ekumenických priblížení. Zanechal 
svedectvo pre jednotu Európy aj celého sveta. Muž roka 1994 (americký časopis Time), Európan 
roka 2002 (bruselský European Voice). 
   Ako rímsky biskup bol soľou morálky i svetlom viery. Sledujúc znamenia 
času vyjadroval stanoviská k spoločenským problémom svojej doby. Stal sa 
príkladom šírenia evanjeliovej zvesti, upevnením nádeje a povzbudením pre 
väčšiu slávu Božiu. Ani výstrely atentátnika Aliho Agcu (13. mája 1981) 
nezastavili ďalšie jeho príspevky pre výstavbu trvalých kresťanských hodnôt. 
Neohrozene pripomínal aj neobľúbené mravné požiadavky, ktoré patria do 
hlbokých základov úžasného spolužitia Bohom stvorenej prírody a duchom 
obdareného človeka.  
     Ako rímsky pápež podpísal nový cirkevný kódex (25.1.1983), kanonizoval 483 nových svätých 
a 1345 ľudí oddaných Bohu blahorečil. Vykonal viac než 100 zahraničných ciest do rozličných 
krajín celého sveta. Svoj hlboký odkaz zanechal aj vo svojich štrnástich okružných listoch – 
encyklikách. V strede svojho dlhého pôsobenia na čele viac než miliardy katolíkov mal vždy 
tradičnú a zároveň aj modernú myšlienku: Svetlo rozumu a svetlo viery pochádzajú od Boha a preto 
si navzájom nemôžu protirečiť. 
 

     Hlboko zbožný svedok dôstojnosti ľudskej bytosti sa stal pokornou 
autoritou kresťanskej múdrosti. Súčasne modernista i  tradicionalista 
náboženských predstáv otvoril cestu do 21. storočia tak, aby každý z nás 
mohol byť blízky ľuďom i Bohu. Ján Pavol II. sa stal nezabudnuteľným 
symbolom láskavého, múdreho a ústretového katolíka, ktorý vybadal 
zjednocujúce sa cesty ľudského spoločenstva vo všeobecnosti Božej lásky 
a bezhraničnej ľudskej spolupráce. Neuveriteľne veľa hlboko veriacich 
ľudí, ale i vlažných kresťanov, zásadovo neveriacich či inak zmýšľajúcich 
osobností si už počas jeho pontifikátu, a niektorí možno až po ňom, 
v tichu svojho srdca uvedomilo: Bol to aj môj pápež – spriaznený 
duchovný otec.                                                                                    (dák) 


