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                                          Kochana Babciu! 

Na początku mojego listu przesyłam Ci serdeczne pozdrowienia i pytam  

o Twoje zdrowie. Wiem, że nie czujesz się ostatnio najlepiej, dlatego piszę ten 

list, aby wesprzeć Cię na duchu. 

 W ostatniej naszej rozmowie opowiadałaś mi o cudownym spotkaniu  

z niezwykle ciepłym i mądrym człowiekiem, jakim był Jan Paweł II. Bardzo 

poruszyły mnie Twoje wspomnienia i postanowiłam trochę poczytać, a także 

oglądnąć filmy o Nim. A mamy ich kilka w domu. Muszę przyznać Ci rację, Był 

to niezwykły człowiek. Jego mądrość przebija się na pierwszy plan.  

Byłam zafascynowana w jaki piękny sposób potrafił mówić o prostych rzeczach. 

W każdym jego słowie czułam wdzięczność do Pana Boga, miłość do ludzi  

i uwielbienie dla życia. Nie dawał ludziom pieniędzy, tylko słowa a przyciągał 

miliony. To niesamowite. Teraz rozumiem dlaczego tak bardzo się cieszyłaś, 

gdy oglądałaś transmisje z Jego pielgrzymek. Mama mi mówiła, że wtedy  

w naszym domu było wielkie święto. Szkoda, że nie mogłam przeżyć tego czasu 

razem z Tobą. Zauważyłam, że Jana Pawła II kochali i starsi i młodzi. Nawet 

dzieci lgnęły do Niego. On cały promieniował Bożą miłością i zarażał nią 

wszystkich dookoła. Dawał ludziom to, co miał najlepszego, dobre słowo, 

nadzieję i pouczenie. Nikogo nie przekreślał a jedynie wskazywał drogę. 

Pomagał i wstawiał się u Ojca w niebie. Niestety dużo cierpiał i to do samej 

śmierci. Ale Duch Święty zawsze był przy Nim… Ten lekki podmuch wiatru, 

który strącał Mu piuskę z głowy a także podczas Jego pogrzebu przekręcał 

kartki Ewangeliarza. To nie tylko wiatr – prawda Babciu? 

 Jan Paweł II był przepełniony Duchem Świętym. Bardzo mnie zdziwiło to, ilu 

młodych ludzi przyjeżdżało na spotkania z nim. Zastanawiałam się, dlaczego 

woleli słuchać kazań niż cieszyć się młodością w inny sposób. I tu odkryłam, 

jak wielkim człowiekiem był Ojciec Święty, jak ogromne i pełne miłości miał 

serce. Młodzież traktowała Go jak Ojca, który zawsze ma czas, wysłucha, 

zrozumie, doradzi. Ot cały sekret. Niby nic a tak wiele. 

 Kochana Babciu, teraz rozumiem Twój podziw i szacunek dla osoby Jana 

Pawła II. Dziękuję Ci, że zasiałaś we mnie to ziarenko ciekawości. Teraz 

codziennie będę poznawać tego Wielkiego Świętego coraz głębiej. Kiedy 

słucham Jego słów czuję w sercu dziwny spokój, mam potrzebę zrobienia 

czegoś dobrego. Dzisiaj na przykład pomogłam mamie przygotować obiad  



i później pozmywałam naczynia. Gdy widziałam ją uśmiechniętą, to wydawało 

mi się, że to Papież się do mnie uśmiecha.  

Będę Babciu powoli kończyć,  ale nie martw się. Za kilka dni napiszę 

znowu i podzielę się z Tobą moimi przemyśleniami na temat naszego 

ulubionego Świętego. Wierzę w to, że On jest zawsze przy Tobie i cieszy się, że 

tak bardzo Mu zaufałaś. Życzę Ci dużo zdrowia.  
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