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Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe Jan Paweł II, Pylak biskup, wizyta Jana Pawła II w Lublinie, 1987

Wizyta Jana Pawła II w 1987 r.

W urzędzie wojewódzkim był wydział wyznań i ten pan dyrektor z wydziału wyznań zauważył, że
jak biskup Pylak przychodził do nas, to ja mu salutowałem, bo miałem mundur z orłem,
właściwie bez korony. I jego eminencja biskup Pylak zauważył to i później on mnie uprzedzał,
szedł Pylak i pierwszy odkłaniał się,  jednym słowem przyjaźnie go zawsze witałem i to zauważył
ten kierownik- Sawiński się nazywał. On później, jak tylko Pylak miał przyjść, ten pan dyrektor
wydziału wyznań uprzedzał mnie- niech pan przyszykuje się, bo biskup ma przyjechać mnie
odwiedzić. Ja mówię: dobrze, dziękuję.  Więc jak Papież miał przyjechać na Majdanek, to ten
pan  dyrektor wydziału wyznań przyszedł do mnie i dał mi takie karty wstępu na nabożeństwo
Papieża. Ja wziąłem i mówię: to poproszę dwie, a on mi dał te karty. Ja wziąłem, podziękowałem
i mówię- dobrze pójdę, bo nie mam dyżuru. Wziąłem wnuka i poszedłem na nabożeństwo, pieszo
poszedłem przez ulicę Krochmalną. W dobre miejsce mi dał ten pan dyrektor z wydziału wyznań,
za co mu byłem bardzo wdzięczny. Byłem na tym nabożeństwie i obserwowałem ludzi, którzy
tak jak ja pracę mieli bardzo czerwoną komunię przyjmowali i cieszyło mnie to i jak byłem na
tym miejscu blisko Papieża z wnukiem, to zauważyłem, że ludzie tak się coś odwracają w lewo,
w prawo, i ja się odwróciłem, a tam napisane było ,,Solidarność”. No i jeden z takich co zajmował
z czerwonych stanowisko robił w tym czasie zdjęcie. Oni przyjmowali komunię- bardzo dużo
pracowników Urzędu Wojewódzkiego było prawdziwymi katolikami. Zdecydowanie klękali,
modlili się. Trzeba było długo klęczeć, bo to było tysiące ludzi, także to mi się podobało. Później,
w tygodniu prosiłem tego pana, co zrobił zdjęcia, bo on niedaleko mnie pracował,  blisko pokoju
sześćdziesiąt, to mówi, że mu się nie udały te zdjęcia, wyparł się. Bał się może albo co.
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