NASZ DOM – KRÓTKA HISTORIA
Drodzy Czciciele Jana Pawła II Wielkiego,
Kochani Parafianie zgromadzeni dziś przy tym ołtarzu papieskim po raz 24
Kanonizacja Świętego Jana Pawła II Wielkiego (27.04.2014 r.), odbyta z tej okazji nasza
parafialna pielgrzymka i wydana okolicznościowa książeczka ożywiły jeszcze bardziej trwający
oficjalnie od beatyfikacji (1.05.20011 r.) kult Jana Pawła II. Dokładniej od 2 lat, bo dziś po raz 24
spotykamy się przy papieskim ołtarzu. Zapewne są wśród was tacy, którzy nigdy tego naszego
comiesięcznego dnia papieskiego nie opuścili. Tym z całego serca dziękuję. Wierzę, że Jan Paweł II
Wielki patrzy na nich z Domu Ojca ze szczególną łaskawością i chroni ich od wszelkiego zła
i niebezpieczeństwa.
Przed 25-tym jubileuszowym spotkaniem za miesiąc chcę wam dziś przypomnieć, jak zrastaliśmy
się jako parafia z postacią i misją Jana Pawła II Wielkiego, tak iż dziś, świątynia ta - z ustanowienia
Kościoła i biskupa (8.06.2014 r.) - została szczególnym miejscem pamięci i czci - a więc
w rzeczywistości sanktuarium - św. Jana Pawła II w diecezji i stolicy. Warto dokonać reasumpcji tej śmiało można powiedzieć - opatrznościowej historii, która kontynuuje się dziś dalej na tym świętym
miejscu.

I tak: po pierwsze:
Od samego początku parafia nasza (zrazu tylko jako ośrodek duszpasterski parafii na Saskiej
Kępie) została przewidziana przez Prymasa Tysiąclecia w oparciu o imiona nowego papieża. Sługa Boży
celowo wybrał imiona Jana i Pawła, ale apostołów, a nie rzymskich męczenników Jana i Pawła,
zamęczonych w 361 r. którzy mają swoją bazylikę na wzgórzu Celius w Rzymie, a w Polsce poświęcono
im tylko dwa kościoły (Mikołajew i Katowice). Prymas nie nawiązał, dając tytuł parafii, do
męczenników, ale do apostołów - właśnie ze względu na Jana Pawła II. Taki tytuł wzbudzał wtedy
ogromne zdziwienie wśród kapłanów. Nie ma bowiem przypadku w świecie, by gdzieś był kościół Jana
i Pawła apostołów. Dopytywano mnie: Jak to? Dlaczego takie dziwne i niespotykane zestawienie
apostołów Jana i Pawła? Wtedy odpowiadałem, że to przez analogię do Jana Pawła II. Gdy Sługa Boży
Stefan nadawał ten tytuł, ja sam też wyraziłem zdziwienie. On zaś, w proroczym przeczuciu
odpowiedział „To będzie kiedyś świątynia Jana Pawła II”. Od samego więc początku całe budowanie
świątyni i parafii apostołów Jana i Pawła miało w podtekście postać, osobę i dzieło Jana Pawła II.
Po wtóre:
O przyszłym związaniu tego Bożego domu z osobą papieża przekonani byliśmy wszyscy przez
cały czas naszego budowania. Utrwalała się w nas świadomość, że budujemy parafię i świątynię św.
apostołów Jana i Pawła nierozdzielnie związaną z papieżem Janem Pawłem II. Zwłaszcza, gdy po
zamachu, oficjalnie było ogłoszone, że jest ona votum za ocalenie Ojca Świętego w zamachu.
W powszechnej opinii publicznej funkcjonował przekaz, że budowane są dwa kościoły wotywne w tej
intencji: na Gocławiu (w diecezji warszawsko- praskiej) i w Ursusie (Matki Bożej Fatimskiej,
w archidiecezji). Przez wszystkie lata motyw wotywny świątyni był na kolejnych etapach silnie i jasno
przywoływany, a od 15 lat w przedsionku kościoła wisi tablica, poświęcona przez samego świętego
papieża (13.06.1999r.), która informuje wchodzących, że świątynia ta jest „votum dziękczynnym za
ocalenie w zamachu" (13.05.1981r.).

Po trzecie:
Dlatego też i wystrój naszej świątyni poszedł w tym właśnie kierunku. Witraże poświęcone są
głównie Janowi Pawłowi II, ukazują najważniejsze etapy i wydarzenia jego pontyfikatu. Zaprojektowane
i wykonane przez znanego w Polsce artystę Janusza Sobczyka. Papieski ołtarz z ówczesnego stadionu
Dziesięciolecia pieczołowicie był u nas przez długie lata przechowywany, a przed dwoma laty został
artystycznie oprawiony i zainstalowany na miejscu przewidzianym dlań od początku. Wraz z ołtarzem
powstała rzeźba postaci Jana Pawła II Wielkiego mierząca 3,60 m. Wsparta na 12 metrowym cokole,
który poprzez posadzkę sięga w głąb gruntu razem z fundamentami świątyni. Skromny ołtarz, przy
którym w dniu 17.06.1983 r. podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny odprawiał eucharystyczną ofiarę
Święty Papież, oprawiony został w najszlachetniejszy, bo karraryjski marmur, z którego też wykonana
jest rzeźba papieża. Warto zaznaczyć, że z tego samego marmuru wykonane są najwspanialsze
i najsławniejsze rzeźby rzymskie, jak np. „Pieta", „Zmartwychwstały" czy „Mojżesz" Michała Anioła,
albo „Ekstaza św. Teresy" (nota bene 2015 r. będzie rokiem terezjańskim] i dziesiątki innych rzeźb Gian
Lorenza Berniniego i innych geniuszy, jak Canova. Nasz ołtarz i figura świętego zostały zaprojektowane
przez wybitnych artystów, o uznanym dorobku, przez Teresę i Tadeusza Zomerów, a wykonane w firmie
Fratelli Testi w San Ambrogio koło Werony. Trzeba dodać, że nasz ołtarz papieski jest nie tylko wielkim
przedsięwzięciem artystycznym, ale ma być przede wszystkim ciągle dla nas znakiem, i motywem
zaangażowania w budowę i obronę cywilizacji miłości i życia, czemu Jan Paweł II Wielki poświęcił
wszystkie swoje siły.

Po czwarte:
Przy wyjściu ze świątyni, każdy wychodzący widzi ogromny mozaikowy napis „Totus Tuus".
Jednocześnie słowa śpiewane w Fatimie od zamachu na papieża: „Totus Tuus, Maria, Totus Tuus, Maria.
Mater Christi, Mater Ecclesiae, Totus Tuus Maria" stały się też, od niedawna jakby hymnem w naszej
świątyni, który chcemy wykonywać w szczególnie podniosłych chwilach życia parafialnego, by
umacniać się w naszym zawierzeniu Maryi na wzór naszego wielkiego patrona, który wypowiedział je
zastygającymi ustami jako ostatnie: „Totus Tuus. Amen".

Po piąte:
Znakiem szczególnym jest dla nas to, że plany świątyni osobiście podpisał Jan Paweł II Wielki.
Na prywatnej audiencji jakiej mi udzielił po wspólnym ze mną odprawieniu Mszy św. w dniu 5.08.1983r.
przedstawiłem Ojcu św. gotowy projekt, na którym on złożył własnoręczny podpis aprobując cały zamiar
budowy i błogosławiąc temu dziełu. Wtedy też pobłogosławił 2 kamienie węgielne - jeden zaczerpnięty
ze skały Golgoty w Jerozolimie, a drugi z Grobu św. Piotra. Wmurował je we fronton świątyni 5 maja
1988 r. kard. Józef Glemp. Dodam, że na wspomnianej audiencji św. Jan Paweł II Wielki podarował mi
pióro, którym podpisał projekt, położył rękę na moim ramieniu, serdecznie uścisnął i pobłogosławił.
Mocą tego błogosławieństwa - jak wspominam o tym w „Modlitwie kustosza" - „został rozpoczęty
i szczęśliwie ukończony ten Dom Boży, a dziś sanktuarium Jego Imienia".
Drodzy Czciciele Jana Pawła II Wielkiego,
Patronat Świętego Papieża bardzo nas zobowiązuje. Jak napisałem w książeczce poświeconej
naszej parafii, a zatytułowanej „Nasz Dom" taki patronat zobowiązuje nas do pogłębiania naszej wiary
i religijności w oparciu o jego nauczania i świadectwo życia. Wpatrzeni w Jana Pawła II Wielkiego,
mamy iść za nim, biorąc go we wszystkim za przykład. „Chodzi o to, by św. Jan Paweł II nie stał się

przedmiotem powierzchownego kultu, pop kultu, świątkiem z witraży lub obrazu, wspominanym przy
okazji parafialnego odpustu. Dlatego też zobowiązani jesteśmy do solidnego studiowania jego
nauczania”. Mamy naśladować naszego patrona we wszystkim: a nade wszystko w modlitwie i oddaniu
Bogu i ludziom.
Proszę Was, Siostry i Bracia!
Ukochajcie każdy 22 dzień miesiąca, nasz parafialny, comiesięczny dzień papieski. Ukochajmy
świętą liturgię tego dnia. Nazbierajmy tych dni papieskich w naszym życiu dużo, wiele - jak najwięcej.
Proszę Was, przychodźcie każdego 22, pokonujcie wszelkie przeciwności, wszelką słabość ducha
czy ciała.
Historia, którą pokrótce przedstawiłem świadczy, że Jan Paweł II Wielki chciał szczególnie tu
z nami być. Bądźcie i Wy z Nim i przy Nim. Niech nas wszystkich prowadzi do Chrystusa i Jego Matki
tak blisko jak był przy Nich blisko On sam.

„Umiłowany Ojcze Święty
największy z rodu Polaków
wypraszaj i na tym miejscu cuda
których tysiące wyjednałeś
u naszego Ojca w niebie tak za życia
jak i po swoim chwalebnym odejściu
bądź naszym pośrednikiem u Boga
na tym miejscu na ziemi
błagam Cię i proszę pokornie
niech wszyscy utrudzeni doświadczeniami życia
którzy z wiarą i nadzieją wstępować będą
w progi tego sanktuarium
otrzymują - za twoim braterskim wstawiennictwem –
światło, moc i mądrość Bożą
oraz Jego nieskończone miłosierdzie” (z „Modlitwy kustosza”)

Homilia wygłoszona 22 września 2014 roku przez ks. Proboszcza Zygmunta Uczciwka podczas
24 Mszy świętej sprawowanej przy ołtarzu papieskim.

