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O niesłabnącej obecności Jana Pawła II w życiu i świadomości Kościoła, ale 
także poza środowiskiem kościelnym mogliśmy się przekonać w tym powoli mi-
jającym roku. Polska, a zwłaszcza Kraków, stała się miejscem spotkania rzeszy 
młodych ludzi ze wszystkich kontynentów i narodów, którzy razem z papieżem 
Franciszkiem uczestniczyli w święcie wiary, jakim za każdym razem jest Świato-
wy Dzień Młodzieży. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że są w ojczyźnie i mieście 
Jana Pawła II, inicjatora tego dalekosiężnego projektu duszpasterskiego, jednego 
z najlepszych i najważniejszych w Kościele na przełomie XX i XXI wieku. Święty 
Papież był obecny wśród nas. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę podczas tych lip-
cowych dni, odczuwaliśmy to. A młodzi ze wszystkich stron świata powrócili do 
swoich krajów z żywym wspomnieniem naszego pejzażu, polskiej kultury, pol-
skiej gościnności.

Wiele wydarzyło się w ostatnich czterech dekadach. Przeżyliśmy w tym cza-
sie długi, trwający prawie 27 lat pontyfikat papieża Polaka. Przeżyliśmy odejście 
naszego Papieża do wieczności, a jednocześnie od 12 lat jesteśmy świadkami jego 
nowej i znaczącej obecności, trwającej w wymiarze duchowym. Kolejne wydarze-
nia, wśród nich beatyfikacja i kanonizacja, przyczyniły się do utrwalenia pamięci 
o wyjątkowym, świętym papieżu, o jego obecności w liturgii i modlitwie Kościoła. 
Przypomnę, że niedawno konsekrowaliśmy na Białych Morzach sanktuarium no-
szące jego imię. Jego imię nosi również ponad 1300 szkół w Polsce. Możemy po-
wiedzieć, że Jan Paweł II nadal inspiruje swoim nauczaniem, swoim stylem służby, 
swoją świętością, swoją osobowością – wyjątkową osobowością.

Dziesięć lat temu rektorzy szkół wyższych Krakowa podjęli bardzo cenną ini-
cjatywę – inicjatywę zorganizowania w Krakowie i Małopolsce listopadowych Dni 
Jana Pawła II. Sprawdziła się formuła pierwszych dziesięciu edycji wspomnianych 
Dni. Obok centralnego sympozjum, w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, organizowane są inne wydarzenia na poszczególnych uczelniach, 
zgodnie z charakterem ich badań naukowych i studiów. Dni Jana Pawła II stały 
się okazją do poważnej i przede wszystkim twórczej refleksji nad jego nauczaniem. 
Beneficjentem tych wydarzeń zawsze są młodzi ludzie, kolejne pokolenie, które-
mu chcemy przekazać wielką spuściznę myśli i służby papieża.
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Tematem tegorocznej jedenastej edycji Dni jest miłosierdzie. Wybór nieprzy-
padkowy, ponieważ w tym roku od jedenastu miesięcy przeżywamy w Kościele 
nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który zakończył się 20 listopada w Bazylice 
św. Piotra w Rzymie, a w kościołach katedralnych na świecie o tydzień wcześniej, 
w niedzielę 13 listopada. W bulli ogłaszającej Rok Święty Miłosierdzia – Misericor-
diae Vultus – papież Franciszek wyraźnie podkreślił rolę Jana Pawła II w uwraż-
liwieniu całego Kościoła powszechnego na sprawę miłosierdzia, którego wciąż 
tak bardzo potrzebuje nasz wstrząsany napięciami, konfliktami i przemocą świat. 
Jak wiemy, Jan Paweł II w początkach swojego pontyfikatu ogłosił bardzo ważną 
z doktrynalnego punktu widzenia encyklikę o miłosierdziu – Dives in misericor-
dia. Potem wyniósł do chwały ołtarzy św. siostrę Faustynę. A pod koniec swego 
pontyfikatu, podczas wizyty w krakowskich Łagiewnikach zawierzył świat Boże-
mu Miłosierdziu. Był to niejako jego testament, testament życia.

W imieniu Kościoła krakowskiego wyrażam radość z powstania tej księgi, za-
wierającej wieloaspektową refleksję o miłosierdziu. Cieszę się, iż wielu tak świet-
nych autorów przyjęło zaproszenie do udziału w tej cennej, monograficznej publi-
kacji, podejmującej z różnych stron namysł nad fenomenem miłosierdzia – w je-
go wymiarze Boskim, a także w wymiarze praktycznym, przekładającym teorię 
i zasady miłosierdzia na praktykę chrześcijańskiego bycia i działania w świecie.
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