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Kochani Świetlikowcy!
Wszyscy świeżo mamy w pamięci uroczystości beatyfikacyjne papieża Jana Pawła II. Każdy z nas z radością obserwował jak papież Benedykt XVI ogłasza naszego rodaka błogosławionym. Jeszcze pewnie przez
wiele lat będziemy wspominać te chwile. My postanowiliśmy tuż przed
rocznicą urodzin Jana Pawła II wyjaśnić Wam kilka pojęć związanych z
beatyfikacją i przypomnieć najważniejsze wydarzenia z życia naszego błogosławionego. Życzymy miłej lektury!
Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II
1 maja odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II. Papież Benedykt XVI osobiście przewodniczył uroczystościom na Placu św. Piotra.
Samo słowo „beatyfikacja” pochodzi z
łacińskiego „beatificare” i znaczy: wyróżniać,
czynić szczęśliwym, ogłaszać błogosławionym.
Zanim dojdzie do ogłoszenia kogoś błogosławionym przeprowadzany jest proces beatyfikacyjny. Proces ten polega na sprawdzeniu czy
życie danej osoby było rzeczywiście święte. Konieczne jest też świadectwo
cudu dokonanego właśnie za wstawiennictwem kandydata.
Zgodnie z prawem kościelnym proces beatyfikacyjny może nastąpić po 5 latach od śmierci, ale papież ma prawo przyspieszenia rozpoczęcia
tego procesu. W przypadku Jana Pawła II papież Benedykt XVI skorzystał
właśnie z tego prawa i proces rozpoczął się już 28
czerwca 2005 r.
Postulator procesu beatyfikacyjnego to
duchowny postulujący (postulować tzn. domagać
się) uznanie kogoś za błogosławionego lub świętego w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym. Bada on wszelkie dokumenty związane z
daną osobą oraz przesłuchuje świadków, którzy
mogą potwierdzić jej świętość. Postulatorem procesu beatyfikacyjnego błogosławionego Jana
Pawła II jest ks. Prałat Sławomir Oder.
Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego jest
możliwe dzięki prośbom, które wierni kierują do watykańskiego Sekreta-

riatu Stanu. W przypadku Jana Pawła II takie prośby można było usłyszeć
już w dniu Jego pogrzebu kiedy ludzie wołali: "Sancto subito - święty natychmiast".
Akt beatyfikacji oznacza uznanie osoby za błogosławioną, a to daje
możliwość kultu w lokalnym kościele (tzn. jest ograniczony do jakiegoś
kraju, miasta, diecezji lub rodziny zakonnej). Samo pojęcie beatyfikacji
oznacza włączenie osoby w grono osób "błogosławionych". Dopiero kanonizacja jest aktem rozszerzenia kultu osoby na cały Kościół katolicki.
W przypadku Jana Pawła II za taki cud
uznano uzdrowienie francuskiej zakonnicy siostry
Marie Simon-Pierre Normand. Siostra ta modląc
się poprosiła Jana Pawła II o uzdrowienie z choroby Parkinsona. Jan Paweł II także chorował na
tę chorobę. Według możliwości dzisiejszej medycyny choroba ta jest nieuleczalna. Lekarze, którzy
badali siostrę Marie Simon stwierdzili cudowne
uzdrowienie. To właśnie siostra Marie wniosła w
czasie beatyfikacji relikwiarz zawierający Krew
Jana Pawła II.
Kamila Cabaj kl. VIC
Życiorys bł. Jana Pawła II - Karola Wojtyły
Lata dziecięce
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach niedaleko Krakowa. Był drugim dzieckiem
Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony 20 czerwca
1920 r. przez ks. Franciszka Żaka.
Miał dwoje rodzeństwa: starszego brata Edmunda i młodszą siostrę Olgę, która zmarła
tuż po urodzeniu. Edmund ukończył medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim i
pracował jako lekarz najpierw w Krakowie, potem w Bielsku
Białej. Zmarł w wieku 26 lat na szkarlatynę, którą zaraził się
od chorej pacjentki.
Mama Karola pracowała dorywczo jako szwaczka.
Karol darzył ją wielką miłością. Niestety była osobą bardzo
schorowaną. Zmarła 13 kwietnia 1929 roku w wieku 45 lat.
Tata Karola był urzędnikiem administracji wojskowej w randze porucznika.

Karol zwany Lolkiem, w 1926 roku rozpoczął naukę w
męskiej, siedmioklasowej Szkole Powszechnej im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Wojtyłowie mieszkali przy ulicy Kościelnej 4. Po śmierci matki prowadzili życie skromnie, stołując
się u sąsiadów lub w jadłodajni mleczarni. Już podczas nauki w
Szkole Powszechnej wraz z ojcem oraz grupą kolegów odbył
pielgrzymkę na Jasną Górę w Częstochowie. Był dobrym
uczniem, chłopcem pogodnym, przyjaznym i religijnym. Szybko
został ministrantem.
Lata młodzieńcze
W roku 1931 Karol rozpoczął naukę w Państwowym
Gimnazjum w Wadowicach. W tym czasie rozwinęła się Jego
miłość do teatru. Grał w wielu przedstawieniach przygotowywanych przez Kółko Teatralne, do
którego należał. 14 maja 1938 roku
zdał maturę i postanowił podjąć studia
na filologii polskiej na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Latem
1938 roku wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa, gdzie zamieszkał w dwóch
pokoikach u rodziny Kaczorowskich na Dębnikach przy ul. Tynieckiej 10. Studia Karola przerywa 1 września 1939 r. wybuch II wojny światowej. Karol zmuszony jest podjąć pracę. Pracuje
w Fabryce Sody Solvay - najpierw w kamieniołomach, potem na halach fabrycznych. W tym
czasie należał także do Teatru Rapsodycznego, który wystawiał sztuki w
tajemnicy przed hitlerowcami.
Kornelia Rybarczyk, Filip Mordacz kl. VIC
Kapłaństwo
Po śmierci ojca 18 lutego 1941 roku zaczęło się w nim rodzić powołanie do kapłaństwa. W październiku 1942 r. rozpoczął naukę w tajnym
seminarium założonym przez metropolitę krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehę. Z jego też rąk przyjął 1 listopada 1946 r. święcenia kapłańskie. Po święceniach arcybiskup Sapieha wysłał ks. Wojtyłę na studia do
Rzymu. Ks. Karol w roku 1948 obronił pracę doktorską i wrócił do Polski.
Został wikariuszem parafii w Niegowici pod Krakowem, a później w parafii św. Floriana w Krakowie. W Krakowie zaczął pracować z młodzieżą

akademicką. Był wykładowcą najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim,
później na Katolickim Uniwersytecie Jagiellońskim. Studentom poświęcał
także swój wolny czas. Pomimo trudnych czasów jakie przeżywał wtedy
Kościół w Polsce, ks. Karol gromadził wokół
siebie rzesze młodzieży. Wyjeżdżał z nimi na
wakacyjne wypady rowerowe, spływy kajakowe i biwaki.
Z jednego z takich spływów w 1958 r.
został wezwany do prymasa kardynała Stefana
Wyszyńskiego, który
przekazał mu decyzję
papieża mianującą go
biskupem
pomocniczym Krakowa. W
grudniu 1963 r. został mianowany arcybiskupem
metropolitą krakowskim, zaś w 1967 r. otrzymał
tytuł kardynała.
Kardynał
Karol
Wojtyła brał udział w
pracach Soboru Watykańskiego II, który 11
października 1962 r.
otworzył papież Jan
XXIII, zakończył 8 grudnia 1968 r. papież Paweł VI. Sobór to zgromadzenie biskupów całego świata, którzy wspólnie pracują nad wyjaśnieniem najważniejszych prawd wiary tak, by
pozostając zgodne z nauką Pana Jezusa były
zrozumiałe dla ludzi współczesnych i uwzględniały problemy współczesnego świata.
Karol Wojtyła był nie tylko kapłanem i naukowcem (oprócz wykładów napisał wiele dzieł naukowych). Był także poetą i literatem. Napisał piękne utwory literackie wśród nich:
 "Brat naszego Boga" (o św. br. Albercie),
 "Przed sklepem jubilera"
 "Myśląc ojczyzna"
Patryk Kumoch kl. VC, Piotr Dudziński kl. VIC

Pontyfikat
Pontyfikat – jest to czas w jakim Papież sprawuje funkcję Głowy
kościoła.
16 października 1978 r. ok. godz. 1715 kolegium kardynałów wybrało
264 papieża. Został nim pierwszy w historii „słowiański papież”, krakowski kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II. Pierwszy od
1522 r. papież nie –
Włoch. Swą posługę na
Stolicy Piotrowej sprawował 9497 dni, a zatem
26 lat, 5 miesięcy i 16
dni. Jego pontyfikat jest
najdłuższym pontyfikatem XX wieku i trzecim
co do długości w dziejach
historii Kościoła.
Hasłem,
które
przyjął Jan Paweł II na
czas swojego pontyfikatu stały się słowa: "Totus tuus - Cały Twój'. Jest to
cytat z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. W ten sposób Jan
Paweł II powierzył się opiece Matce Bożej. Wyraża to także Jego herb
papieski, na którym obok krzyża widnieje litera M. Jan Paweł II szczególnie ukochał różaniec. Dzięki Niemu mamy tajemnice światła w różańcu.
Podał je w Liście apostolskim "O różańcu Świętym" wydanym
16 października 2002 r.
Papież Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu zadziwiał świat swoją osobą. Już podczas
pierwszego wystąpienia w dniu wyboru poruszył
serca zebranych na Placu św. Piotra Rzymian
zwracając się do nich po włosku.
Nazywano Go Papieżem - Pielgrzymem.
Odbył 104 podróże zagraniczne w tym 9 razy
odwiedził Polskę. Był w 205 krajach i 617 miastach. Odwiedził 129 narodów. Jego podróże trwały 543 dni.
Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który nawiązał dialog z wyznawcami judaizmu. Jako pierwszy przekroczył próg rzymskiej synagogi i
modlił się z tamtejszymi Żydami. Odbył też pielgrzymkę do Ziemi Świętej,

gdzie modlił się przy Ścianie Płaczu (fragmentu muru, który pozostał po
zburzeniu świątyni Jerozolimskiej).
Jan Paweł II szczególnie mocno kochał młodzież. W roku 1985
zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. Co roku spotykał się z młodzieżą
z całego świata w różnych miastach. W roku 1991 takie spotkanie odbyło
się w Polsce - w Częstochowie.
13 maja 1981 r. podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra
Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta
Ali Agce. Cudem ocalał - wierzył, że ocaliła Go Matka Najświętsza. Jak
powiedział później: "Jedna ręka strzelała, a inna prowadziła kulę". Zamach
miał miejsce w rocznicę pierwszego objawienia się Maryi w Fatimie.
Jan Paweł II od 1992 roku zmagał się z chorobą Parkinsona, która
atakowała Jego mięśnie. Niektórzy ludzie proponowali Mu, aby zrezygnował z bycia papieżem. On jednak do końca pracował służąc Bogu i ludziom. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 2137.
Kamila Cabaj, Katarzyna Szałankiewicz kl. VIC
Papież w anegdotach
Jan Paweł II był znany z wielkiego poczucia humoru. Potwierdzają
to liczne anegdoty przekazywane przez ludzi. Oto niektóre z nich:
NAJPRZYSTOJNIEJSZY KARDYNAŁ
Kiedyś, podczas wizytacji jednej z podhalańskich parafii przejęta z wrażenia gaździna pomyliła przygotowany tekst powitania kardynała Karola
Wojtyły i zamiast zatytułować go "NAJDOSTOJNIEJSZY" powiedziała: " witojcie nom NAJPRZYSTOJNIEJSZY księże kardynale". On zaś
spojrzał na nią z filuternym błyskiem w oku i odparł : " No, coś w tym
jest... ".
MÓW MI WUJASZKU
Podczas pierwszej wizyty w USA Papież spotkał się z rodziną prezydenta
Jimmy'ego Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem powitania, powtarzała w kółko: "Jego Świątobliwość,
Jego Świątobliwość." Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów,
wziął ją w ramiona i powiedział; - Mów mi wujaszku.
Z WAMI DZIECINNIEJĘ
Podczas jednej ze swoich wizytacji rzymskich parafii Papież, - jak to miał
w zwyczaju wdał się w rozmowę z dziećmi. - Wy jesteście młodzi, a ja już
stary - powiedział. - Nie, nie jesteś stary - gromko zaprotestowały dzieci.
- Tak, bo jak jestem z wami, to dziecinnieję replikował Papież.
Wyszukała: Kinga Warda kl. IVB

BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!

Tym razem do rozwiązania krzyżówki wystarczy poznanie artykułów umieszczonych w tym numerze. W poprzednim numerze prawidłowa odpowiedź z krzyżówki brzmiała: Gorzkie Żale. Nagrodę wylosowała: Nikola Sibiak z kl. IVB.
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1. Nazwisko arcybiskupa, który udzielił święceń kapłańskich Karolowi.
2. Fabryka, w której pracował Karol Wojtyła.
3. Imię mamy Karola.
4. Miejsce narodzin Karola Wojtyły.
5. Tytuł ten otrzymał Karol w roku 1967.
6. Na nim był Karol kiedy został biskupem.
7. Miejsce śmierci Jana Pawła II .
8. Tak nazywa się okres sprawowania władzy przez papieża.
9. ............................... Jana Pawła II odbyła się 1 maja 2011 r.
10. Miłość do niego zrodziła się w Karolu w czasach gimnazjum.
11. Ulubiona modlitwa Jana Pawła II.
12. Tak nazywano Jana Pawła II z powodu Jego licznych podróży.
13. Jak miał na imię brat Karola .
Krzyżówkę przygotował: Piotr Dudziński kl. VIC

