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Habemus papam! 

Czterdziesta rocznica wyboru  
Jana Pawła II

Wczorajszy dzień 16 października 2018 roku w Kościele w Polsce i na 
świecie był obchodzony jako rubinowy jubileusz wyboru na Stolicę Piotrową 
kardynała Karola Wojtyły. W uszach naszych został utrwalony głos kardy-
nała Pericle Felici, który oznajmił miastu i światu: „Annutio vobis gaudium ma-
gnum. Habemus papam”.

Dziś na nowo, po 40 latach, wybrzmiewa w naszych sercach formuła „Ha-
bemus papam”. Jest On z nami obecny nie tylko w tajemnicy communio sancto-
rum, ale również przez ogrom duchowego dziedzictwa, które nam pozostawił 
przez 27 lat pontyfikatu. Mijający czas coraz bardziej uświadamia nam przy-
kład świętego życia oraz skarb papieskiego nauczania – zapisany na osiem-
dziesięciu pięciu tysiącach stron – który promieniuje jak „blask prawdy”.

Dobrze się składa, iż w 40. rocznicę powołania Karola Wojtyły na urząd 
Piotra zorganizowana została tu w Krakowie Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa – Veritatis Splendor.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Podejmując refleksję dotyczącą wkładu Jana Pawła II w transformację obli-
cza świata, myślę, iż dokonało się to między innym w oparciu o Jego duchowość, 
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którą – jak napisał kardynał Robert Sarah w książce pt. Bóg albo nic – charak-
teryzowały trzy elementy: Crux, Hostia et Virgo43. Był papieżem włączonym 
w mękę i cierpienie Chrystusa, a pobożność eucharystyczna wiązała się z mi-
łością do Jezusa Ukrzyżowanego i jego Matki – Maryi. Są to zasadnicze rysy 
Jego pontyfikatu, które – jak ufam – w pewnym stopniu odkryjemy przez Veri-
tatis Splendor w dzisiejszych prelekcjach.

Podziękowanie i życzenia

Pozdrawiając najserdeczniej wszystkich uczestników spotkania, ogromnie 
się cieszę, że dane mi jest brać udział w tej sympozjalnej sesji. Dlatego wyra-
żam moją głęboką wdzięczność: szczególnie Wielkiemu Kanclerzowi Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II, Metropolicie krakowskiemu arcybiskupowi 
Markowi Jędraszewskiemu, Jego Magnificencji tej krakowskiej Alma Mater 
ks. prof. Wojciechowi Zyzakowi, pani Dyrektor Instytutu Dialogu Między-
kulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie mgr Agacie Szucie za zaprosze-
nie, które odbieram z uznaniem i odczytuję w kategorii wielkiego przywileju. 
Po „ludzku” mówię „dziękuję” gospodarzom miejsca za trud organizacyjny 
i serdeczną gościnność. Po „Bożemu” wyrażam „Bóg zapłać” tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do współorganizowania sesji na czele z prelegentami 
z Polski i zagranicy.

Mam nadzieję, że wygłoszone referaty podczas Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej przyczynią się do odkrycia niezgłębionego dziedzictwa Jana 
Pawła II i zajaśnieją jak Veritas Splendor.

Wszystkim uczestnikom spotkania życzę konstruktywnych i  twórczych 
obrad. Niech one pogłębią dziedzictwo i myśl Białego Pasterza z Watykanu 
i zainspirują do naśladowania wielkiego i świętego Jana Pawła II w doświad-
czaniu krzyża, przeżywaniu Eucharystii i głębokiej czci do Maryi. I to jest 
właśnie nasze dzisiejsze: Jubileuszowe Habemus papam.

Bardzo dziękuję za wysłuchanie!
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