MARIA BUJALSKA
ur. 1932; Zaburze

Miejsce i czas wydarzeń

Lublin, PRL

Słowa kluczowe

Jan Paweł II, zamach na papieża, wizyta papieża w
Lublinie, Kościół Świętej Rodziny w Lublinie

Jan Paweł II
Jak [Karol Wojtyła] był wybrany [na papieża] to byłam w pracy, w wodociągach.
Natomiast bardzo przeżyłam, jak był postrzelony –byłam wtedy na działce. Nie
chciało mi się uwierzyć, że jego mogło to spotkać. To było dla mnie niesamowite
przeżycie. Taki człowiek, Polak, wybrany po tylu latach na papieża, że do tego mogło
dojść. Są ludzie o różnych poglądach: są tacy, dla których był i jest autorytetem, choć
już nie żyje, ale [są i tacy,] którym chyba przeszkadzał, skoro doszło do tego. W
każdym razie bardzo to przeżywałam. Nie miałam nigdy osobistego spotkania z
papieżem. Jak był w Lublinie, to jeszcze teściowa żyła, to myśmy stołeczki wyniosły
tutaj do jezdni i przejeżdżał przed kościołem Maksymiliana Kolbego, tak na moment
zatrzymał się pojazd, ale nie wysiadał papież, tylko przejechał. Później pojechał na
Czuby i przy kościele Świętej Rodziny na tym placu [była msza święta]. Na tym
nabożeństwie byliśmy całą rodziną. [To było] wielkie dla nas przeżycie, przede
wszystkim dlatego, że to Polak, że tak oddany dla ojczyzny, że taki miał wspaniały
kontakt z młodzieżą, że tak umiał porwać tą młodzież. Młodzież widziała w nim wzór
do naśladowania. Później spotkania z młodzieżą i w Polsce, i za granicą. Do dzisiaj
jest przecież ta fundacja, z której młodzież korzysta i może podnosić swoje
kwalifikacje. To dzieło pozostało. Tyle książek po nim. Tyle tysięcy kilometrów
przejechanych po świecie, tyle spotkań. I z Polonią zagraniczną, i w kraju. To jest
wielki dorobek, który powinniśmy umieć docenić. Franciszek też cieszy się
autorytetem. Łączy się z ludźmi ubogimi, bo przecież sam nawet nie zamieszkał w
pałacu tylko u sióstr. Kontynuuje to dzieło rozpoczęte przez papieża. Tak że oby mu
zdrowie pozwoliło, żebyśmy mogli mieć jeszcze takie autorytety, na których my
możemy się powspominać i cieszyć, a szczególnie młodzi ludzie, którzy mają z nim
bezpośredni kontakt.
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