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Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe kościół katolicki, papież

Wizyta Jana Pawła II w Lublinie

Było tego dnia bardzo ciepło. Należałem do takiej służby porządkowej Miasta Lublina podczas
wizyty naszego ukochanego Papieża. Byłem przeznaczony do utrzymania porządku w rejonie
Czubów, tam gdzie była centralna uroczystość. Nasz Jan Paweł II Papież najpierw był obecny na
terenie Majdanka, co nie widziałem, ale przeżywałem. Słyszało się przez radio. Później
przejeżdżał przy na naszej parafii pod wezwaniem Maksymiliana Kolbe i udał się do Katedry.
Cały czas słuchając z głośników na terenie Czubów przeżywaliśmy  to wszyscy w skupieniu.
Wielka radość i ta nadzieja, że On, nasz Papież, następca Chrystusa spowoduje coś, przemówi
do osób rządzących o potrzebie słuchania narodu, o potrzebie zmiany tego co jest. Ja wraz z
ludźmi z którymi się obcowało, wierzyliśmy, że to musi pęknąć, do czego się przyczynia, już
wtedy, nasz ukochany Ojciec Święty. Po uroczystościach na KUL-u przybył na mszę centralną, na
nabożeństwo na terenie Czubów. Wielka radość, wielkie zgrupowanie. 

Przyjechał, była wielka radość. Piękna pogoda. W skupieniu wysłuchiwaliśmy Mszy Świętej, w
skupieniu słuchaliśmy homilii Ojca Świętego. Pocieszał nas. Z jego wypowiedzi czuło się, że to
jednak musi się zmienić. Władza musi jakoś zmienić tok swojego rozumowania, musi odstąpić od
jakichś wytycznych niepolskich. Musi odstąpić od tego dyktanda, czyjegoś dyktanda, jeżeli
chodzi o sposób rządzenia. Jak powiedziałem była piękna pogoda. Tylko msza się skończyła,
nasz Papież tylko odszedł od ołtarza, zaczął padać deszcz, wielki deszcz. Taki cieplutki, taki
piękny był. Wracaliśmy wszyscy do domu po wodzie na jezdniach, ale z przyjemnością, na
wesoło w tej ciepłej wodzie. To coś co można by nazwać działaniem bożym. Ta radość
pokrzepiona tym ciepłem padającym w postaci wody deszczowej.
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