Słowo Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po uroczystościach
pogrzebowych Ojca Świętego Jana Pawła II
W sobotę dnia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II.
Przez cały miniony tydzień, który bez wątpienia można nazwać wielkim, jednoczyliśmy się w
modlitwie w intencji zmarłego Papieża oraz dziękowaliśmy Bogu za dar niemal 27 lat
papieskiego posługiwania, które tak poruszyło cały Kościół, a w sposób szczególny nasz
Naród.
Dzisiaj jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski pragniemy wyrazić
wdzięczność wszystkim tym, dzięki którym mogliśmy w atmosferze zadumy, refleksji i
modlitwy przeżywać ostatnie dni.
Słowo podziękowania kierujemy pod adresem pracowników środków społecznego
przekazu. To dzięki nim mogliśmy poczuć się uczestnikami uroczystości żałobnych jakie
odbywały się na Placu Świętego Piotra, oraz na nowo z głębokim wzruszeniem przeżywać
spotkanie z Ojcem Świętym i jego słowem. Dziękujemy również władzom państwowym i
samorządowym za pomoc w stworzeniu klimatu do godnego przeżywania tych wydarzeń.
Jesteśmy też wdzięczni za udział w nich wiernych bratnich Kościołów chrześcijańskich i
innych wspólnot religijnych.
Nade wszystko jednak dziękujemy Wam, Siostry i Bracia w wierze za świadectwo
miłości i przywiązania do Ojca Świętego. Dziękujemy dzieciom, młodzieży, a zwłaszcza
ludziom chorym, cierpiącym, samotnym, osobom w podeszłym wieku, którzy w modlitwach
łączyli się z cierpiącym Papieżem.
Z uznaniem patrzymy na wszystkich, którzy poruszeni śmiercią Jana Pawła II wyrazili
wolę głębokiej przemiany życia i kształtowania go w duchu przebaczenia i pojednania.
Ufamy, że będzie ono trwałe i przyczyni się do poprawy międzyludzkich relacji.
Jednocześnie prosimy o modlitwy w intencji Kardynałów, zbierających się przed
wyborem nowego Papieża, aby towarzyszyło im światło Ducha Świętego w czasie
najbliższego Konklawe.
Ziemska Pielgrzymka Ojca Świętego dobiegła kresu. Pozostał nam przeogromny
duchowy testament w postaci jego nauczania. Pragniemy przywołać słowa wypowiedziane do
nas na zakończenie Pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 roku: „Wierność korzeniom jest zawsze
twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu.
Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi
między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami
świata współczesnego”.
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