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Media, które udostępniły teksty do książki" 
Dziennik Wschodni 
Kurier Lubelski 

Gazeta Wyborcza Lublin (teksty i podkład mapek) 

Osoby, które udostępniły teksty i zdjęcia do książki: 
Sylwia Banaś (fot. 53. 56), Szczepan Bartler (fot. lotnicze 1, 124), Sławomir Bojaryn, Klaudia Chudnicka 
(fot. 16, 21, 37. 39, 82, 116, 119, 120), Tomasz Czajkowski (fot. 74), Magdalena Dąbrowska (dziennik), Agencja 

fotograficzna FOTIS, Grzegorz Gruza, Jerzy Kufel, Konrad Koperwas, Krzysztof Jesionek, Anna Lachowicz (fot. 
55), Jerzy Łukaszewicz, Anna Makowska, Katarzyna Mazur, Magda Michocka, Agnieszka Mierzwa, Piotr Miłkowski 

(fot. 60, 62, 63, 66, 79), Swa Myszak, Anna Opasiak, Kinga Pawłowska (fot. 29, 112, 113, 118), 
Andrzej Polakowski, Magda Roman, Jerzy Rzęsa, Artur Sienkiewicz (fot. 2. 30. 35. 38. 67. 94-, 114). Maciej 

Szymczak. Katarzyna Tabuła, Ignacy Tokarczyk (fot. 27, 28. 31, 36. 89, 92, 95. 96. 97. 103. 110). Marcin Tomasik. 
Mirosław Trembecki PAP Agencja Fotograficzna (pozostałe fotografie), Agnieszka Trojanowska, Katarzyna 

Tymoszuk (fot. 117), Roman Wróbel, Izabela Urban, Sybilla Zajdel, Maciej Zakrzewski (dziennik). 

Wszystkie materiały tekstowe zredagowano bez zaznaczania skrótów. 

Dziękujemy Agencji Fotograficznej PAP za udostępnienie swojej dokumentacji, z której wybrano większość 
zdjęć zamieszczonych w książce. 

Dziękujemy wszystkim za materiały, dobrą wolę i wszelką pomoc. 

Dziękujemy firmie TABAL Spółka Jawna za sfinansowanie płyty CD dołączonej do książki. 

Organizatorzy lubelskich spotkań i marszów PORA NA NAS pragną gorąco podziękować Panu Prezydentowi 
Lublina Andrzejowi Pruszkowskiemu za finansowe wsparcie tych wydarzeń, a także za okazaną pomoc: 

• Jerzemu Walniakowi, prezesowi Międzynarodowych Targów Lubelskich za udostępnienie telebimu 
• Andrzejowi Broniszowi za udostępnienie nagłośnienia i obsługę akustyczną 

• Policji, a szczególnie Naczelnikowi Sztabu Komendy Miejskiej podinsp. Leszkowi Gamli 
i mł. insp. Grzegorzowi Czepielowi 

• Straży Miejskiej 
• Wojsku a szczególnie ppłk. Mariuszowi Gałęziowskiemu z Pierwszego Kołobrzeskiego Batalionu 

Zmechanizowanego 
• Harcerzom 

• Agencji Ochrony MIRO 
• Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego 

• Panu Prokurentowi Mariuszowi Szareckiemu za udostępnienie Stadionu Lublinianki 
• Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji 

• PEKAO S.A 



2.04- sobota 
czuwanie na pl. Litewskim, przemarsz do Archikatedry i msza św. 

3.04- niedziela 
różaniec na pl. Litewskim, przemarsz na pl. Zamkowy i msza św. 

4.05 poniedziałek 
uroczystości i msza św. na KUL 

Spotkania i marsze PORA NA NAS« od kościoła Świętego Ducha do miejsc, które Jan Paweł I I odwiedził 
w Lublinie w 1987 r. 

5.04 wtorek 
3£arsz Pokolenia - na kajdanek 

6.04 środa 
Biały Marsz - do kościoła Świętej Rodziny 

na Czubach 
7.04 czwartek 
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8.04 piątek 

transmisja pogrzebu na pL Zamkowym oraz Marsz Milczenia pod KUL i msza św. na stadionie Lublinianki 
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msza św. na pl. Zamkowym 

www.duch.lublin.pl/pora 
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Był darem Bożym dla nas. Mogliśmy się cieszyć jego bliskością. świętością i mądrością przez ty le lat. A dary mają to do siebie, że w tym, 
co czasowe i materialne, niszczeją, a pozostają trwałe w tym, co duchowe. Choć prawa biologii są nieuchronne i trzeba pogodzić się z 
odejściem Jana Pawła I I , to w przesłaniu duchowym ten dar pozostanie niezmiennie 
bliski i nadal będzie ukazywał perspektywę życia. Wasze kwietniowe dotykanie miejsc 
papieskich miało służyć przygotowaniu terenu dla Ducha Świętego. On zmieniał oblicze te j 
ziemi od 1978 roku i nadal działa. Czujemy Jego wicher. Jego moc w naszych sercach, 
udy uczestniczyłem w pogrzebie Ojca Świętego, najbardziej utkwił mi w pamięci moment, gdy 
pod koniec l i t u r g i i wnoszono trumnę do bazyliki. Kiedy niosący zatrzymali się, 
dokonali obrotu i unieśli jeden jej koniec, na prostych cyprysowych deskach dojrzeliśmy znak 
krzyża i l i t e r ę symbolizującą Maryję. W tym uniesieniu Ojciec Święty zdawał się w swojej 
już tylko ziemskiej postaci obejmować spojrzeniem cały plac przed bazyliką i 
błogosławić zgromadzonym. To był ostatni symboliczny gest, który wyraził bliskość 
między nami, trwającymi na modlitwie, i nim, odchodzącym w t e j doczesnej postaci. 
Aby przekuć ten symbol na język codzienności. Wy musicie być cyprysami Bożymi. Cyprys jest 
szlachetnym drzewem, które przez cały rok się zieleni. Dla pierwszych chrześcijan był on 
symbolem wytrwałości i uporu. Waszym zadaniem jest zatrzymać papieską żywą zieleń w 
cywilizacji, gdzie dominuje rozczarowanie i zniechęcenie, itusimy wiedzieć, że on będzie 
towarzyszył naszym krokom, że jego działania mogą być teraz jeszcze bardziej skuteczne, gdy 
nie są już skrępowane ograniczeniami biologii. Na szlaku naszego świadectwa wiary winniśmy 
ciągle okazywać jego odwagę, powtarzając tamte słowa, którymi zapoczątkował swój pontyfikat" 
„Nie lękajc ie się. otwórzcie drzwi Chrystusowi". Wyzwoleni z lęków patrzmy na te 

cechy papieskiego stylu, które powinniśmy przejąć jako duchowy testament. 
Jako wykonawcy tego testamentu mamy odważnie wyjść naprzeciw światu wyzwoleni z poczucia 
zagrożeń, pamiętając, że nie tylko zło jest realne, ale realne jest również dobro, piękno, 
łaska Boża, świętość. Święci, których kanonizował Jan Paweł I I , są dla nas okazją do 
rachunku sumienia, gdyż dziś w kulturze bardzo często koncentruje się uwagę na tym, co 
mniej istotne, a nie zauważa tego, co pozornie szare, a opromienione blaskiem Bożego piękna 
To był papież otwarcia i dialogu, które płynęły z jego zaufania Bogu. z jego 
dostrzegania Chrystusa w życiu ludzi: papież, który w pierwszej encyklice ukazał przesłanie 
humanizmu chrześcijańskiego, mówiąci „Człowiek jest drogą Kościoła . 
Chciałbym, byśmy ocal i l i piękno papieskiego spotkania i - tak, jak gromadziliśmy się po 
papieskich spotkaniach w Paryżu. Rzymie czy Toronto, by ocalić klimat tamtych dni - byśraj 
umieli w naszych środowiskach ochronić to, co najpiękniejsze w imię wierności nauczaniu 
papieskiemu. To wszystko będzie kosztować, nie będzie przychodziło równie łatwo, jak w te dni, 
gdy uczucia narzucały nam jeden sposób zachowań. Ale Duch Święty będzie naai 
towarzyszył. Jego moc będzie przejawiać się w naszych decyzjach i inicjatywach. Wierzę w Was i 
czekam na to świadectwo wartości, które nas zespala. Oczekuję od Was, że zjednoczeni i 
Wieczerniku, pamiętający i świadomi tamtych wartości, będziecie budować wspólnotę 
stanowiącą przedłużenie jego głosu, jego nauczania. Kiedyś mówiliśmy do niego* zostań z 
nami. Dziś powtarzamy zostań z nami w naszym życiu, w naszych postawach, zostań jako źródło 
nadziei i jako niedościgniony mistrz. 
Jesteście „Bożą inwestycją", na której Bóg przyłożył pieczęć „iiade by God". Jesteście 
Bożym darem dla świata. Pora na Was. 

Wasz arcybiskup 
Józef Życiński 



Lublin, 4 kwietnia 2005 

„Tak wielu mnie oczekiwało, tak wielu pragnęło się ze mną spotkać. Nie wszystkim było to dane. może następnym razem_" 
Te słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas pożegnalnego wystąpienia w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny zawierały 
zapowiedź następnego spotkania. Wszyscy chcielibyśmy, żeby nas jeszcze odwiedził. Dziś pozostała nam nadzieja na spotkanie, 
ale już w Domu Ojca, domu „w którym jest mieszkań wiele_". 

Pozostało też Jego nauczanie, do 
którego musimy częściej sięgać, 
poszukując rozwiązań najważniejszych 
problemów współczesności. 
Ojcze Święty, wiem, że w Twojej Osobie 
zyskaliśmy Wielkiego Orędownika w 
niebie„ Pamiętaj o nas przed 
Obliczem Najwyższego. 

Andrzej Pruszkowski 
Prezydent Lublina 
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7. Plac litewski. modlitwa różańcowa 
za zdrowie Jana Pawła II 

8. Plac Litewski. Modlitwa różańcowa 
za zdrowie Jana Pawła II 

2.04, sobota 



9. Plac Litewski. Modlitwa różańcowa za zdrowie Jana Pawła II. 



10. Kościół Akademicki KUL. Czuwanie przed śmiercią Jana Pawła II 



G0«14 Ret wszystko umiera gdy 
słyszę wiadomości z Watykanu. 
Tej nocy Chrystus otworzył 
Papieżowi drzwi? Wie umiem się 
z tym pogodzić... ane.luko. 
09«35 jeszcze c l e otworzył 
Jeszcze jest wśród nas i pisze 
nam jak mamy się zachowywać... 
Bądźmy spokojni i radośni tak 
jak on. Przynajmniej próbujmy. 
Cudem jest, że niektórzy z nas 
nie godząc się na "spektakl dla 

pospólstwa" być może po raz pierwszy od wielu la t uklękli i pomodlili się swoimi własnymi słowami™ 
ri l ian. 
19s21 wszystko umiera gdy słyszę wiadomości z Watykanu™ On odchodzi. Wiele razy starałem się sobie 
wyobrazić jak będzie wyglądał ten moment. Wie sądziłem, że będzie tak wypełniony bólem, że będzie t y l e 
trwał, Moment próby dla nas wszystkich. Coś się kończy, coś się zaczyna? r i l ian. 
20il4 modlitwa w lublinie? Czy wiecie coś o spotkaniu w jakimś miejscu, o modlitwie w jakimś 
konkretnym kościele? Wie wytrzymam w domu, nie wytrzymam, apolonia 
20«24 Res modlitwa w lublinie? Myślę, że we wszystkich kościołach odbywa się czuwanie, wisia. 
20*51 Re* modlitwa w lublinie? Wa Czechowie sercanie, na Starówce do wyboru dominikanie i katedra... 
Wa pewno niemal wszędzie... r i l ian. 
23<31 Re*, wszystko umiera gdy słyszę wiadomości z Watykanu. Wie wyobrażam sobie, jak to będzie bez 
Wiego... »( shawman. 

21t56 Re« wszystko umiera gdy 
słyszę wiadomości z Watykanu. 
Modlimy się Ojcze Święty!!! 
zapalcie świeczkę w oknie 
<(((((((((( monia.81. 
23'OS Rei„. 21.37... Łzy uwięzły w 
gardle „Wola twoja Panie!" Abel. 
23'OS Res on już stoi przed 
Najwyższym. Amen... dokonało 
się.„ jest daleko a tak blisko 
jetbang. 





Jały dzień siedziałam przed telewizorem śledząc w napięciu wiadomości z Watykanu. Wybrałam się 
na mszę świętą do kościoła akademickiego z moimi 
przyjaciółmi, aby modlić się w intencji Ojca Świętego. 0 co? -
zapytał mnie po mszy dziennikarz z Radia Lublin. 0 to byśmy umieli 
przyjmować wolę Bożą, odkrywać przez to sens cierpienia i 
zauważać w tym Boży plan z; bawienia. Jan Paweł I I jest mi 

bardzo bliski, bo wpłynął znacząco na moje wychowanie. Wasze 
spotkania w Rzymie, Toronto, Siedlcach, Krakowie były ważnymi 
wydarzeniami w moim życiu. 
21.37 zmarł Ojciec Święty. Narodził się dla nieba. 0 i le 
przez cały dzień nieraz ulegałam wzruszeniom, gdy w telewizji 
wspomniano pielgrzymki papieża, o tyle na wiadomość o śmierci 
wstąpił we mnie spokój. Teraz Karol Wojtyła cieszy się radością 
nieba. Z drugiej strony to JA zostałam sama, to JA nie spotkam 
się z nim w Kolonii, to JA nie usłyszę już jego głosu, to JA się 
smucę podczas gdy ON jest już w największej radości nieba. 

Największą trudnością jest przejść z płaszczyzny JA na ON, 
czyli wyzbyć się egoizmu i prawdziwie uwierzyć w szczęście 
życia wiecznego. Magdalena. 

Po południu dostałem esemesa od mojego brata o treści? Weź świecę i 
idź na plac Litewski, o godzinie 17 zbiera się młodzież. Więc przed 
godziną 17 byłem już na miejscu. I rzeczywiście było tam bardzo dużo 
młodych ludzi, takich jak ja. Był śpiew, modlitwa różańcowa i 

przemarsz do katedry na wieczorną Mszę świętą. Przyszły 
tysiące ludzi. Położyłem się o 21.J0 z myślami, w których 
przeważał lęk, ale i była jakaś nadzieja, że nasze modlitwy 
zostaną wysłuchane. Za parę minut zaczął bić dzwon w mojej parafii -
Świętego Michała Archanioła na Bronowicach i uświadomiłem sobie, 
że coś jest nie tak, przecież o tej godzinie nie dzwonią dzwony. 
Maciej. 

D Z I E N N I K 



- M A I L 9:30 JESTEŚMY, PAMIĘTAMY, CZUWAMY Młodzież Lublin 





12*38 A piszę właśnie dlatego, że od 
2 dni TV podaje tylko wiadomości z 
Watykanu. Nie biorą mnie te 
wypowiedzi księży, biskupów, 
specjalistów... Za to niesamowicie 
mnie poruszyły dzieci na placu św. 
Piotra skandujące \iiovanni Paulo!, 
kibice Lecha i Pogoni zapalający 
race w kształcie krzyża, zdejmujący 
flagi z siatek, wychodzący ze 
stadionu ramię w ramię, chociaż na 
co dzień się nienawidzą, piłkarze 
obu drużyn modlący się na boisku, 
no i Górale i ich muzyka... catwoman. 
14»44 Papież umiera™ i( t( Chyba 

wszyscy w Polsce i na całym świecie teraz myślą tylko o Papieżu Janie Pawle I I i wszyscy się o niego modlą albo 
przynajmniej chcą, żeby nie umierał!! Wczoraj siedziałam przed telewizorem do 23.30 i czekałam aż coś w końcu powiedzą. Kiedy 
dzisiaj powiedzieli w końcu, że żyje i że jego stan się nie pogarsza kamień spadł mi z serca. Justyś. 
14«4Q Pewnie nie uwierzysz mi, ale ja też się modlę nawet trochę, a przynajmniej mogę to nazwać proszeniem ilO o zdrowie dla 
Karola Wojtyły ludzie łączcie się i módlcie za tego wspaniałego człowieka, darik. 
17«18 ja siedziałam do 1 w nocy i momentami płakałam. Dominika. 
17<36 Dziś cały świat pogrążył się w grobowej ciszy™ nie słychać ani większych śmiechów ani bardziej wesołych rozmów™ bo jak 
można myśleć o czymś innym jak nie o tym że papież Jan Paweł I I wspaniały człowiek (wspaniały to jest może jeszcze za mało 
powiedziane) jest że tak powiem zawieszony pomiędzy życiem a śmiercią??? Nie wiem co jest gorsze ludzkie łzy czy ludzkie 
opanowanie i jakby wewnętrzny spokój™ i w jednym i w drugim jest coś dobrego... chociaż przecież z jednej strony nie 
powinniśmy płakać a z drugiej strony jak powstrzymać się od łez w takich chwilach? W tym dniu wszyscy modlą się o cud™ Cbo 
nie można już tego inaczej nazwać), kościoły są cały czas pełne ludzi™ dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych™ i w 
dzisiejszym dniu (co jest chyba w tym naprawdę piękne) modlą się i jednoczą wszyscy ludzie z całego świata, bez względu na to 
czy są chrześcijanami, czy też wyznawcami innych religii... a nawet ateistami... nawet ateiści™ oni też się modlą™ wszyscy się 

modlą... bo modlitwa to jedyne co nam 
zostało... ivona. 
17*47 cóż dużo mówić ja od wczoraj 
prawie nic innego nie robię tylko 
się modlę... zresztą sama wiesz. ivona. 
22t25 Odszedł. Zostawił nas samych. 
Był wspaniałym człowiekiem, ideałem, 
ściętym za życia™ Był dla nas kimś 
bardzo bliskim jak Ojciec. Nic nie 
wypełni tej pustki... Na zawsze 
pozostanie w naszych sercach... 

B L O G I 



13. Kościół Akademicki KUL. Czuwanie przed śmiercią Jana Pawła II 





lOtlO O siedemnastej modły na placu litewskim a o 19 msza w Katedrze z oprawą Gospel Raili. Kinga. 
Iji50 Papież jest ciężko chory. Człowiek który całe życie poświęcił innym znajduje 
się na łożu śmierci. Jesteś katolikiem, muzułmaninem, protestantem czy buddystą 
wszystko jedno pomódl się za niego w swoim obrządku. A jeśli jesteś ateistą to po 
prostu życz mu zdrowia odwagi i siły. Me istotne czy jesteś zwolennikiem kościoła 
czy jego przeciwnikiem. Na pewno nie jesteś przeciwnikiem życia. W związku z ciężkim 
stanem zdrowia papieża dziś wszyscy zmieniają opis uu na "zdrowie dla papieża" 
plus coś od siebie, "o nie jest zwykły idiotyczny łańcuszek. Chodzi tu o człowieka, 
dobrego, uczciwego kochającego innych. Hoże to być jedyna okazja, aby ludzie zjednoczyli 
swoje myśli dla tego wspaniałego Polaka. Wyślij to wszystkim których masz na gadu-
gadu, jak nie wyślesz i masz to w dupie to się człowieku nad sobą zastanów... Izabela. 
M«17 Wczoraj papież przeszedł zawał serca, po którym jego stan zdrowia znacznie się 
pogorszył. Wcześniej Jan Paweł I I dostał wysokiej gorączki z powodu infekcji dróg 
moczowych. Doszło do zakażenia krwi i następnie kryzysu kardiologicznego. 
Pomódl się, aby służył jeszcze parę lat Bogu i ludziom. Wyślij to do wszystkich, których 
masz na dti i niech modlą się za Ojca Świętego. Kinga. 
14«5C Niech to będzie największa świeca jaka zapłonęła na Dla Papieża Prześl i j ją 
wszystkim osobom jakie masz na Gru. SyDilla. 

G A D U - G A D U 





16. Plac Litewski. Modlitwa dziękczynna za pontyfikat Jana Pawła I I - ks. Mirosław Ładniak - współorganizator spotkań 
i marszów PORA HA NAS. 



KUL pogrążony w 
modlitwie i smutku. 
W c z o r a j r a n o 

w i a d o m o ś c i o 
krytycznym stanie 
p a p i e ż a z o s t a ł y 
przyjęte na KUL z 
głębokim smutkiem i 
niepokojem. Podczas 
Mszy Ś w i ę t e j w 
kościele akademickim, 

w trakcie której modlono się o zdrowie dla Ojca świętego, ks. Prof. Andrzej 
Szostek z trudem opanował wzruszenie i łzy, kiedy łamiącym się głosem prosił 
Boga o zachowanie Jana Pawła I I . 

Wczoraj o godzinie 12.15 w kościele akademickim odprawiono Mszę Świętą w 
intencji zdrowia Ojca Świętego. Mimo że zawiadomienie o mszy ukazało się 
niespełna dwie godziny przed modlitwą, przybyły na nią setki studentów i 
pracowników. Kościół i plac przed świątynią, na której widnieje tablica 
upamiętniająca X-lecie pontyfikatu Jana Pawła I I z Jego słowami 

„Uniwersytecie służ 
p r a w d z i e " 

w y p o w i e d z i a n y m i 
podczas pobytu na KUL 
w czerwcu 1987 r., 
w y p e ł n i o n e 'były 
tłumem wiernych. 
WUKA. Kurier Lubelski 

G A Z E T Y 



li intencji Papieża. 
Wczoraj od samego rana we wszystkich lube lsk ich 

kościołach wierni modlili się w intencji Jana Pawła 
II 0 godz. 19 w lubelskiej archikatedrze odbyła się 
msza w intencji Ojca Świętego, którą celebrował 

Biskup pomocniczy Artur Grzegorz Niziński. 
- Modlimy się o zdrowie Papieża już od dwóch 
tygodni. Wczoraj także - mówi ks. Stefan Batruch, 
proboszcz p a r a f i i greckokatolickiej pw. ów. 
Jozefata. Nabożeństwo w intencji Papieża odbędzie 
się w najbliższą niedzielę także w lubelskiej paraf i i 

ewangelicko-augśburskiej Świętej Trójcy. Paweł 
Buczkowski. Gazeta Wyborcza Lublin 



18. Kościół Akademicki KUL. Czuwanie przed 
śmiercią Jana Pawła II 

17. Plac Litewski. Modlitwa różańcowa 
za zdrowie Jana Pawła II 





miejsce na Twoje zdjęcie. 









22. Plac Zamkowy. msza Sw. dziękczynna za pontyfikat Jana Pawła I i 



P O G O D A 







24. Plac Zanikowy, Msza ftw. dziękczynna 
za pontyfikat Jana Pawła II 

25. Plac Zamkowy. Msza &w. dziękczyniła 
za pontyfikat Jana Pawła II . 







09*4-9 Re*. A Radio 
ESKA nadaje umpa 
umpa... Skandal, za 
grosz szacunkulUUUUU 
BOJKOT RADIA ESKAUU 
Nawet MTV zamarło i 
nie nadaje programu... 
mm. 
16*20 Re: wszystko 

umiera gdy słyszę wiadomości z Watykanu. Bardzo mi ciężko, bardzo *( lucy. 
00*56 Ostatni raz... Wiedziałem, że kiedyś ta chwila nadejdzie. A jednak 
trudno w to uwierzyć - przecież całe życie "był Papież". Od małego, zawsze 
był On, Jego twarz, Jego głos - Papież - Polak, Karol Wojtyła, Jan Paweł 
II. A dzisiaj na mszy w Katedrze usłyszałem po raz ostatni "z papieżem 
naszym Janem Pawłem"... Trudno w to uwierzyć, przyjąć to. Wie jestem 
gorliwy katolikiem, ale wierzę w Boga, dzisiaj tym mocniej - bo nie jest 

możliwe, by ktoś taki 
jak On odchodził do 
nikąd. Żegnaj - ale 
zawsze bądź z nami. 
shawman. 

F O R U M 

G A Z E T Y 

W Y B O R C Z E J 







12:29 Moc 
miłości jest 
potężniejsza niż 
śmierć! Jak na 
pewno wielu z 
was nie jestem 
w stanie jeszcze 

uwierzyć i pogodzić się z myślą, że Jan Paweł I I tak po 
prostu odszedł... Bo chociaż mówią o tym na każdej 
telewizyjnej stacji, chociaż niektóre programy 
rozrywkowe zawiesiły nadawanie programu, w radiu leci 
smutna muzyka, portale internetowe mają czarno-białą 
szatę graficzną, chociaż w kościele było dwa razy więcej 

ludzi niż 
zwykle, pod 
pomnikiem pali 
się tyle lampek, 
catwoman 

B L O G I 





30. Plac Zamkowy. Msza dziękczynna za pontyfikat Jana Pawła II 



10*48 Aga, jak jesteś w Lublinie, zapraszam 
dziś na 17*00 na Plac Litewski a potem o 
19*00 Msza Święta w intencji Jana Pawła I I 
na Placu Zamkowym. Kinga. 
WO DZIĘKUJEMY ZA DAR TWOJEGO ŻYCIA. 
Młodzież Lub l ina dziękuje za dar życia 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Kinga. 
2M2 Jutro młodzież zakłada czarne stroje 
na znak czci dla Jana Pawła II. Przekaż dalej. 
21*48 Papież prosił za Jego żywota abyśmy się 

za niego modlili, prosił również abyśmy 
się modlili jak nie będzie już wśród nas, 
uczyńmy tak i nie zapomnijmy naszego Ojca 
Świętego. Prześl i j tę wiadomość wszystkim 
których masz na gg. Niech to będzie 
największa świeca jaka zapłonęła na j&Gn Dla 
Papieża.... Prześl i j ją wszystkim osobom jakie 
masz na GG, Sybilla. 

G A D U - G A D U 



Odszedł. 
Wczoraj, 2 
k w i e t n i a 
2005 r. o 
godz. 21.37 
z m a r ł 
Papież J aa 

Paweł II. Kurier Lubelski, wydanie 
specjalne 

G A Z E T Y 











1100 Msza Sw. w kościele akademickim KUL. Specjalnie 
na nią poszłam, aby móc chwycić się z innymi za ręce i 
stworzyć łańcuch z życia do życia jednocząc się w 
modlitwie Anioł Pański. 'Wieczorem uczestniczyłam we 
iszy Świętej na Placu Zamkowym. Cały Lublin 
skupiony był na modlitwie. Plac przed Zamkiem nie 
mieścił ludzi. Magdalena. 

Na drugi dzień w niedzielę (5 kwiecień) przyszły wyrzuty 
sumienia, że Papież był tyle razy w Polsce, a ja nigdy nie 
miałem czasu na to spotkanie z nim, by pojechać na 
pie lgrzymkę. Zawsze powtarzałem: pojadę następnym 
razem. W styczniu obiecałem sobie, że jak Ojciec Święty 
przyjedzie do Polski na drugi rok to ja na pewno pojadę na to 

spotkanie z nim. Jakże bardzo się pomyliłem. Przyszła złość 
na samego siebie. 
$ niedzielę, a była to niedziela Miłosierdzia Bożego, 
poszedłem znów na Plac Litewski na godzinę 17, tak 
jak zapraszał i zachęcał ks. Mieczysław Puzewicz. I tak jak 
poprzedniego dnia był śpiew, było słuchanie słów Ojca 
Świętego, k tó re były odtwarzane z taśmy. Później 
zmówiliśmy koronkę do M i ł o s i e r d z i a Bożego. 
Następnie odmawiając różaniec ruszyliśmy w procesji przez 
deptak, ul. Lubartowską, Kowalską na plac Zamkowy, 
gdzie odbyły się uroczystości pod hasłem LUBLIN ŻEGkNA 
OJCA ŚWIĘTEGO. Mszę św. na placu Zamkowym poprowadzili 
lubelscy biskupi. Maciej. 

D Z I E N N I K 







38. Ulica .Narutowicza. Uczestnicy mszy Aw. dziękczynnej za 
pontyfikat Jana Pawła I I wracający z pl. Zamkowego. 





40. Plac Zamkowy, msza 6w. dziękczynna za pontyfikat Jana Pawła II 







4 . 0 4 . 2 0 0 5 



4-.04, poniedziałek 

4-J. Żałoba na KUL - księga kondolencyjna w Holu Głównym. 



P O G O D A 









00«04 Msza na placu Zamkowym. 
Byłem na placu zamkowym. Wie 
jestem zbyt re l ig i jny ale 
dzisiejsza Msza to wspaniałe 
przeżycie. Skuszę przyznać że abp 
Życiński wygłosił piękne 
kazanie. Mówił prosto ale bardzo 
doniośle. lublinianin. 
II1G6 Byłam tam wczoraj i 
naprawdę było tam morze ludzi™ 
Cała msza była niezwykła, 
niepowtarzalna, jednocześnie 
piękna i wzruszająca. Gały 

Lublin zjednoczył się żeby modlić się za Wielkiego Człowieka. Paula. 
11<45 ja też byłam na placu zamkowym. Niesamowite przeżycie!! Pierwszy raz od dawna naprawdę przeżywałam 
iiisze Sw. Myślę że Abp Życiński powiedział nam bardzo mądre słowa i dodał otuchy, wychodziłam stamtąd ze 
łzami w oczach ale też wielka nadzieja. Myślę ze nasz papa uśmiechał się tam do nas z góryO słoneczko. 
1&4-1 Wszyscy wielbi l i Papieża. Rozczulili mnie dzisiaj moi dwaj uczniowie z Czeczenii. Dzieci 
zaproponowały, aby rozpocząć lekcję modlitwą. Nie bardzo wiedziałam co zrobić z dwoma Muzułmanami -
poprosić żeby wyszli, czy pozwolić im siedzieć w ławce... Problem rozwiązali sami chłopcy - powiedzieli, że 
oni też kochali Papieża, szanowali Go, a wczoraj WSZYSCY z ośrodka dla uchodźców byli na Mszy Sw. na 
placu Zamkowym. Łzy mi stanęły w oczach... Anka. 
23<21 Czwartek, 19.00 marsz dla Papieża. Proponuję w najbliższy czwartek o godzinie 19.00 zebrać się pod 
kościółkiem akademickim KUL i wyruszyć do katedry. Zróbmy marsz jakiego Lublin jeszcze nie widział. Jest 

kilka dni czasu, aby wieści 
roznieść do znajomych. Niech nas 
będzie jak najwięcej. Popatrzmy 
na inne miasta wcale tak 
niezwiązane z Ojcem jak Lublin. 
Oddajmy Ojcu hołd. Przynieśmy 
świece a kolor nasz niech 
będzie biały (radości z 
przejścia na drugi brzeg) lub 
czarny (żałoby po Największym), 
rówieśnik. 

F O R U M 

G A Z E T Y 

W Y B O R C Z E J 



E - M A I L 11:15 





Powoli wracam do swoich obowiązków. J\T: 
jest łatwo zejść na ziemię po taki 
weekendzie. Wszystko wokół oddycha świeży 
jeszcze przeżyciem po śmierci papieża. 
dziedzińcu KUL przy pomniku Ojca Sw. pal 
się znicze, jest mnóstwo kwiatów 
Magdalena. 

D Z I E N N I K 



14*4? Nie lub i ę łańcuszków ale tego 
jednego nie przerwę Oto promyk dla Jana 
Pawła Drugiego.. . Wyślij go wszystkim 
osobom które masz na l iście. M e pozwól, aby 
zgasł. Niech to będzie największa świeca 
jaka zapłonęła na D l a P a p i e ż a 
Prześlij ją wszystkim osobom jakie masz na 

Kinga. 

G A D U - G A D U 





4-.04, poniedziałek 



9*20 Miałam wcześniej 
napisać notkę... kiedy 
jeszcze Papież żył... a le 
n ie zdążyłam on umarł. 
Weszłam na 3 błogi... na 
każdym notka o Papieżu. 
W te l ew iz j i ty lko o nim... 
programy na czarno, 
strony internetowe na 
czarno. Gała Polska jest 
w żałobie. Nie umiem 

oglądać t e l ew iz j i bo zacznę płakać. Papież jest w niebie... * ( Gdy papież wcześniej był 
chory wiedziałam, że wyzdrowieje... A l e teraz w piątek nawet na r e l i g i i s ię modliliśmy 
za niego, wszyscy już wiedzieli... że umrze. W sobotę u mnie była Aga... wieczorem zaczęły 
bić dzwony... pomyślałam że to na modlitwę... a le tak późno??? M e chciałam wierzyć że 
umarł... To był jedyny tak i Polak... którego znał cały świat... cały świat s ię za niego 
modlił, aniąa. 
17*46 A jednak... Ivona. 

18s 20 To znów ja... tym razem szczęśliwa, że wreszcie n ie musi cierpieć »( n i e ma go już 
miedzy nami... a le wierzę, że tam u góry jest mu l ep i e j i modli s ię za NAS! Gała Polska, 

cały świat pogrążony jest 
w głębokiej żałobie, 
utraci l iśmy 
najukochańszego człowieka 
na świecie »( nic dziwnego 
ze cały świat ubolewa po 
jego stracie!!! na zawsze 
zostanie w moim 
serduszku... madlenka. 

B 





5.04-, wtorek 

50. Akademiki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej. 



5 . 0 4 . 2 0 0 5 







5.04, wtorek 

52. Szycie f lag papieskich i narodowych w zakładzie Carmen. 





53. itarsz Pokolenia - modlitwa przy pomniku Walki i Męczeństwa na Majdanku. 



07-45 DZIS SPOTKAJMY SIE. Starti Wtorek 
l'9t30 deptak przy Kościele Sw. Ducha, na 
Krakowskie Przedmieściu. Potem marsz na 
Majdanek tam gdzie był Jan Paweł I Ł Weź 
Świece. Przekaż dalej. sylwek07. 
09t49 POŻEGNANIE - CZWARTEK UL. JANA 
PAWŁA I I PO 20. Uwaga! Lublin żegna Papieża! 
Spotkajmy się wszyscy w czwartek, w ostatni 
wieczór przed oficjalnym pożegnaniem papieża 
na ulicy Jana Pawła I Ł Rozświetlmy ją 
milionami Światełek. Pokażmy, że na zawsze 
zostanie w naszych sercach™ Roześlij to jak 
możesz do wszystkich znajomych z Lublina. aby 
było nas jak najwięcej. Pokażmy, że jego słowa 
nie poszły na marne. Czwartek. ulica Jana 
Pawła I Ł po godzinie 20. lubliniak. 
Het POŻEGNANIE - CZWARTEK UL. JANA PAWŁA 

I I PO 20. od 1930 do 2L37 odbywają się chyba uroczystości w Katedrze, poza tym jest przemarsz na Majdanek. W każdym razie sprawmy, aby uL Jana 
Pawła I I była wieczorem w czwartek pełna palących się Świec. Niech każdy przyniesie kilka zniczy. Okażmy to, że oprócz wspominania Ojca. potrafimy 
także się zjednoczyli. Zaczynamy od kościoła. Niech ulica zapali się naszą miłością do Ojca Świętego. lublin_lub. 

0*50 CZWARTEK, 19.00 MARSZ DLA PAPIEŻA Uwaga! Lublin żegna Papieża! Spotkajmy się wszyscy w czwartek, w ostatni wieczór przed oficjalnym 
pożegnaniem papieża na ulicy Jana Pawła I Ł Rozświetlmy ją milionami Światełek. Pokażmy, że na zawsze zostanie w naszych sercach.. Roześlij to jak 
możesz do wszystkich znajomych z Lublina, aby było nas jak najwięcej. Pokażmy, że jego słowa nie poszły na marne. Czwartek, ulica Jana Pawła I I , po 
godzinie 20. a. 
1105 Ret CZWARTEK, 19.00 MARSZ DLA PAPIEŻA dzis (wtorek) o 19.30 młodzi spotykają się pod Kościołem Sw. Ducha - jest marsz na Majdanek, michma. 
1106 Ret DZIS SPOTKAJMY SIĘ. Przyjdę i przekazałam wszystkim. Do zobaczenia, michma. 
Ilt36 PIĄTEK. To może jeszcze jedna propozycja.. Nie wyobrażam sobie jakbym w piątek w nocy miała siedzieć w domu. Może zróbmy w noc piątkowo -
sobotnią ostatni Papieski Dzień Młodzieży. Spotkajmy się wszyscy na Placu Zamkowym, gdziekolwiek™ Gitary i Śpiew. Młodość. Dla Niego. Co Wy na to? 
Michma. 
1>39 LUBLIN ŻEGNA PAPIEŻA - CZWARTEK GODZ. 20. Uwaga! Lublin żegna Papieża! Spotkajmy się wszyscy w czwartek, w ostatni wieczór przed oficjalnym 
pożegnaniem papieża na ulicy Jana Pawła IŁ Rozświetlmy ją milionami Światełek. Pokażmy, że na zawsze zostanie w naszych sercach. Roześlij to jak 
możesz do wszystkich znajomych z Lublina, aby było nas jak najwięcej. Pokażmy, że jego słowa nie poszły na marne. Czwartek, ulica Jana Pawła I Ł po 
godzinie 20. łezka. 
1502 Ret POŻEGNANIE - CZWARTEK UL JANA PAWŁA I I PO 20. 0» obecność obowiązkowa!!! j. 

16t51 Het POŻEGNANIE - CZWARTEK UL JANA 
PAWŁA I I PO 20. Proszę o rozesłanie tego 
gdzie się da, niech każdy się dowie >))) L 
19*03 Het POŻEGNANIE - CZWARTEK UL JANA 
PAWŁA I I PO 20. Na pewno będziemyt) pewne 
mieszkanko. 
20il2 Ret CZWARTEK, 19.00 MARSZ DLA PAPIEŻA 
ponieważ aby nie robić bałaganu to proponuję 
przyłączyć się do marszów z Kościoła Sw. 
Ducha, rówieśnik. 
00tl9 INTERNETOWY POMNIK JANA PAWŁA II!!! 
Wpisujmy się!!! Zapraszam do wpisu, modlitwy, 
podziękowania. W internetowym POMNIKU OJCA 
SWIETEGO wwwjanpawelwielki.prv.pl/ 
wwwjanpawelwielki.glt.pl/ POWIADOM 0 TEJ 
STRONIE ZNAJOMYCH!!! ąszymczuk. 

F O R U M 

G A Z E T Y 
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5.04. wtorek 



II Watykanie postanowiono, ze 
pogrzeb Ojca Sw. odbędzie się w 
piątek. W samorządzie 
studentów KUL trwają zapisy. 
Chętnych na pielgrzymkę jest 
mnóstwo! Dzieją się piękne 
rzeczy. Ludzie zaczynają 
otwarcie mówić o swych 
przeżyciach, potrzebują 

wspólnej modlitwy. 
Na angielskim rozmawialiśmy 
prawie całe zajęcia o naszym 
stosunku do Ojca Sw. Każdy z nas 
inaczej to przeżywa. To samo 
wydarzenie a jak inaczej widziane. 
Magdalena. 

D Z I E N N I K 
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5.04, wtorek 

56. Marsz Pokolenia - ul. Droga Męczenników Majdanka. 



M6 Wiech to będzie największa świeca jaka zapłonęła na Gkł. Dla Papieża.... P r ześ l i j ją wszystkim 
osoDom jakie masz na Gki 

12:12 Uwaga! Lublin żegna Papieża! Spotkajmy się wszyscy w 
czwartek, w ostatni wieczór przed oficjalnym pożegnaniem papieża 
na ulicy Jana Pawła I I . Rozświetlmy ją milionami 
światełek. Pokażmy, że na zawsze zostanie w naszych sercach... 
Roześlij to jak możesz do wszystkich znajomych z Lublina, 
aDy było nas jak najwięcej. Pokażmy, że jego słowa nie poszły 
na marne. Czwartek, ulica Jana Pawła I I , po godzinie 20 

G A D U - G A D U 







idzie można kupić f lagę papieską? 
Wczoraj od samego rana lubelski zakład Carmen szyje f l ag i papieskie. Flagi możt 
kupić w siedzibie firmy. Za wymiar standardowy 110x75 om zapłacimy 12,50 a 
Większe f lag i Carmen szyje na zamówienie. - Zainteresowanie jest bardzo duże. - S t a l i 

ktoś dzwoni i pyta o f l ag i papieskie, non stop mamy klientów w przyzakładowj 
sklepie, ale f lag nie powinno zabraknąć - usłyszeliśmy w Carmen. XIP. Gazet 
Wyborcza Lublin 

Uczniowie i studenci żegnają Ojca Świętego. Szkoły w żałobie. 
Na wszystkich budynkach UiMCS powiewają f l ag i narodowe przewiązane kirem. Piątko® 
zajęcia na uczelni zostały odwołane. Studenci politechniki poprosili te? 
rektora prof. Józefa Kuczmaszewskiego o zawieszenie kolokwiów, sprawdzianów j 
egzaminów do czasu pogrzebu Ojca Świętego. Rektor przekazał tę prośbę pracownika 
naukowym uczelni. W piątek studenci politechniki mają wolne, został ogłoszą, 
dzień rektorski. Na Akademii Rolniczej podobnie. TN, PAS Gazeta Wyborcza Lubili: ( 

Uniwersytet imienia Jana Pawła I I . 
Oficjalne ogłoszenie nowej nazwy KUL odbędzie się podczas inauguracji noweg: 

roku akademickiego. Uroczystość zaplanowana jest na 16 października 20CS 
roku, czyli w 27. rocznicę wybrania Karola Wojtyły na papieża. Tomasz Nieśpiał. Gazeta 
Wyborcza Lublin 

Odwołane imprezy. 
Większość imprez kulturalnych, spektakli, koncertów i wernisaży planowanych na te. 
tydzień w Lublinie zostało odwołanych w związku ze śmiercią Jana Pawła I I Sie 
odbędzie się koncert w Filharmonii Lubelskiej planowany na 8 kwietni 
Wszystkie imprezy odwołano do 10 kwietnia. GRJ. Gazeta Wyborcza Lublin 

KUL im. Jana Pawła I I . 
Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie nosił imię Jana Pawła I I . Taką uchwał; 
podjął wczoraj Senat uczelni. 
Ze ścian wszystkich budynków KUL zniknęły ogłoszenia i plakaty reklamujące imprez; 
rozrywkowe. Zastąpiły je inne - ze zdjęciami Papieża, cytatami z jego kazań i encjklii 
Na dziedzińcu uniwersytetu przez cały dzień zbierali się studenci. Pod poranii 
Jana Pawła przychodziły też całe klasy z lubelskich szkół, uczniowie zapalali znicze 
i składali kwiaty. Wieczorem, po mszy świętej, młodzi ludzie zebrali się u 
dziedzińcu, tworząc krąg gorących serc. AS£. Dziennik Wschodni 

G A Z E T Y 





59. Krzyż przed kościołem Świętej Rodziny przy ul. Jana Pawła I I pozostały po ołtarzu, 
na którym Papież sprawował mszę ów. w 1987 r. 
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61. Ulica Jana Pawła 62. Ulica Jana Pawła 



6.04-, środa 

63. Ulica Jana Pawła II 





Dziś dziedziniec KUL cały pełen był uczniów z podstawówek, gimnazjów, liceów lubelskich. Przyszli 
przed pomnik papieża, aby złożyć mu hołd. Zostawili mnóstwo 
Matów i zniczy. Dziś pielgrzymi z całej Polski wyruszyli do 
Rzymu. W Lublinie zaczęły się pochody młodych do miejsc 
âzuaczoiiych obecnością papieża podczas jego l u b e l s k i e j 

pielgrzymki. 
•-Wczoraj Majdanek, dziś kościół św. Rodziny? na Czubach. Przybyły 
tłumy! Wystarczyła poczta pantoflowa. Magdalena. 

o 

D Z I E N N I K 
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6.04, środa 

65. Ulica Jana Pawła II 







'9«2G Dawno nic nie 
pisałam... ale może to było 
spowodowane pewnym 
wydarzeniem i za bardzo 
nie byłam w stanie pisać... 
to 'było odejście papieża... 
dopiero teraz sobie 
uświadomiłam wiele 
rzeczy... które powinnam 
wiedzieć już dawno... ale 
lepiej późno niż wcale s) 

heh... jakoś mi smutno «( ale nie ma się co smutasować, przecież on jest cały czas z nami... i 
będzie kiedy będziemy tego potrzebować, blackmouse 



68. Biały marsz - ul. Jana Pawła II 



6.04, środa 

69. Ulica Krakowskie Przedmieście (Deptak). Początek Białego marszu przy kościele Sw. Ducha. 



2147 W DNIU P0GRZS3U CZYLI W PIĄTEK WIECH 
KAŻDY KTO MA -GADU-GADU W STATUSIE OBOJETNIE 
JAKIM WPISZE TE SŁOWA "Ojcze Święty Ty Szukałeś 
Nas Teraz My Znaleźliśmy Ciebie" ZRCB TO DLA JANA 
PAWŁA I I WIELKIEGO ( p r z e ś l i j d a l e j ) 
h t t p * / / w w w . k r z y z e - lublirugo.pl/ 
21*46 Papież prosił za jego żywota abyśmy się za niego 
lodlili, prosił również abyśmy się modlili jak nie 
oędzie już wśród nas, uczyńmy tak i n i e 
zapomnijmy naszego Ojca Świętego. P r z e ś l i j tę 
wiadomość wszys tk im których masz na gg. Niech 
to 'będzie największa świeca jaka zapłonęła na GG. Dla 
Papieża.... P r z e ś l i j ją wszystkim osobom jakie masz 

na GG. 
23*33 Uwaga! Lublin żegna Papieża! Spotkajmy się 
wszyscy w czwartek, w ostatni wieczór przed 
oficjalnym pożegnaniem papieża na ulicy Jana Pawła 
II. Ro z św i e t lmy ją mi l i onami św i a t e ł ek . 
Pokażmy, że na zawsze zostanie w naszych sercach... 
Roześlij to jak możesz do wszystkich znajomych z 
Lublina, aby było nas jak najwięcej. Pokażmy, że jego 
słowa nie poszły na marne. Czwartek, ulica Jana Pawła 
II, po godzinie 20. 



Wiech rozbłysną ulice 
Znicze zapłoną wzdłuż alei 
Jana Pawła od ul. 
Nadbystrzyckiej aż do 
przystanku końcowego 
autobusu nr 9 na os. Poręba. 
SAD, AM. Dziennik Wschodni. 

Siadami Ojca Świętego 
Ponad 5 tysięcy młodych 
ludzi zebrało się wczoraj 
przed kościołem pw. 
Świętego Ducha na 
lubelskim deptaku. Stąd, 

niosąc świece, śpiewając i modląc się, przeszli na Majdanek. To jedno z miejsc, gdzie 18 lat temi 
można było usłyszeć słowa Ojca Świętego. 
- 0 marszu usłyszałam w radiu - mówi Paulina Bartnik, maturzystka z Liceum Plastycznego. 
Rano ktoś zadzwonił i powiedział, że dostał taką wiadomość SMS-em. 
- Jako pokolenie Jana Pawła I I przychodzimy tutaj, bo pora na nas - mówił ksiądz Mieczysław 
Puzewicz, duszpasterz młodzieży. - Przychodzimy tutaj jako młody Lublin, który chce słuchać słóa 
Ojca Świętego i według tych słów żyć. 
Z deptaku kilka tysięcy osób przeszło na Majdanek. Tam utworzyli symboliczny krąg luda 
którzy chcą pójść za Ojcem Świętym. Wspólna modlitwa odbyła się pod hasłem przewodnim Pora ns 
nas. Do tej pory młodzi lublinianie gromadzili się na placu Litewskim. Od wczoraj mogą modlii 
się, a potem wspólnie przejść do miejsc, gdzie w czasie pielgrzymki do Polski w 1987 roku słychać 
było słowa Ojca Świętego. Marsz rozpoczyna się codziennie po modlitwie o godz. 19.30 w kościele p* 

Świętego Ducha na deptaku, 
a kończy o godz. 21.37, 
godzinie śmierci J ana 
Pawła II. Wczoraj młodzi 
ludz ie wyruszy l i w 
kierunku Majdanka. Dziś 
pójdą do kościoła Świętej 
Rodziny na Czubach. Jutro 
do Archikatedry. W piątek 
skierują się pod KUL. 
Agnieszka Mazuś. Dziennik 
Wschodni 

G A Z E T Y 



Spotkajmy się na placu Zamkowym 
H poprzedzającą piątek noc 
nają być otwarte. Wierni będą się 
H wielu kościołach wieczorne msze 
Dziennik Wschodni 

wszystkie kościoły w Lublinie 
tam gromadzić na nocnym czuwaniu, 
zakończą się Apelem Jasnogórskim. 

Pora na nas 
Pod takim hasłem do piątku będziemy wspólnie czuwać w 
modlitwie za Jana Pawła I I i chodzić do miejsc, w których 
Papież był podczas swojej wizyty w Lublinie osiemnaście la t temu. 
inicjatywa zrodziła się w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, które 
działa przy kościele pw. Ducha Świętego. To właśnie tu, w 
świątyni przy Krakowskim Przedmieściu, każdego wieczoru -
do piątku, młodzi będą czuwać, słuchać słów Papieża, a później 

przejdą do miejsc, w których był 9 czerwca 1987 roku. Inicjatywie 
towarzyszy przesłanie*, modlitwa - myśl - dzieło. 
- Modlitwa za dzieła, których dokonał Papież. Myśl to 
rozważania nad tekstami Jego orędzi, które będziemy rozdawać 
młodzieży każdego wieczoru. Dzieło jest chyba najtrudniejszym 
elementem tego przesłania. - tłumaczy ksiądz Mieczysław 
Puzewicz, duszpasterz młodzieży. 
Wczoraj kilka tysięcy młodych ludzi szło śladami Papieża na 
kajdanek. Wcześniej przed kościołem Ducha Świętego, modlili 
się, zapalili świece od paschału. W drodze rozważali orędzia i 
przemówienia, jakie kierował do nich Papież. Młodym rozdawane 
Dyły kartki ze słowami Ojca Świętego, które wygłosił w 1987 
roku przy Mauzoleum na Majdanku. 
Kiedy procesja dotarła na Majdanek, wierni odśpiewali Apel 
Jasnogórski i wysłuchali nauki Ojca Świętego. Na koniec spletli 
ręce i w skupieniu oddali mu hołd. Ksiądz Puzewicz* - Ojciec 
Święty genialnie t r a f i ł swoimi słowami do serc młodzieży. W sobotę o godz. 21.37 zamilkł jego głos. 
głos tego, który tworzył to pokolenie. Teraz przyszedł czas, by to pokolenie było przedłużeniem 
głosu Papieża. Pora na nas. Sylwia Szewc. Gazeta Wyborcza Lublin 





Lublin. 
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7.04, czwartek 

77. Plac Archikatedraliiy. Modlitwa ekumeniczna. 



F O R U M 

G A Z E T Y 

W Y B O R C Z E J 





Sb był bardzo zabiegany dzień. Za tydzień zaczynają się Dni Celtyckie, nasz projekt! Jest jeszcze 
tyle do zrobienia! Jednocześnie pojawiają się dylematy czy nie 
zrezygnować z części rozrywkowej. Konsultowałam to dziś z 
prorektorem Pertem, wcześniej z dziekanem. Okazali duże zaufanie. 
Radzili, żeby robić to wedle własnego wyczucia. Moja intuicja 
,vskazuje mi, że papież wcale nie potrzebuje naszych łez, ale 
modlitwy i normalności. Magdalena. 

D Z I E N N I K 
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7.04, czwartek 



80. Ulica Krakowskie Przedmieście (Deptak). Modlitwa przed kościołem Świętego Ducha. 



B i a ł e m a r s z e k u c z c i O j c a Ś w i ę t e g o 
Kilka tysięcy uczniów lubelskich uczciło wczoraj pamięć Papieża w 
B i a ł y m M a r s z u . Wieczorem tysiące młodych przeszły 
spod kościoła Świętego Ducha na lubelskim deptaku do kościoła 
Świętej Rodziny na Czubach. Pora na nas - to hasło marszów odbywających 
się od wtorku do miejsc, które odwiedził Papież w czasie 
pielgrzymki do Polski 18 lat temu. Dziś młodzi przejdą na KUL. jutro 
do lubelskiej Archikatedry. AM. D z i e n n i k W s c h o d n i 

S t u d e n c i p a m i ę t a j ą . W całej Polsce studenci o godz. 21.37 
zapalają światła w pokojach tak, aby na budynkach tworzyły znak krzyża. 
Także w Lublinie. Na akademikach przy ul. Nadbystrzyckiej krzyże 
pojawiły się na ścianach czterech domów studenckich Politechniki 
Lubelskiej. AM. Dziennik Wschodni 
Bądźmy t a m r a z e m . 0 godz. 9 lubelska telewizja 
wyświetli na t e l eb imach wspomnienia z wizyty Jana Pawła I I 

i Lublinie w 1987 roku. Bezpośrednio przed transmisją z 
iiłatykanu wszyscy pomodlą się w intencji Ojca Świętego. Także po 
relacji pogrzebu wierni będą czuwać w modlitwie do godz. 15. 
Sylwia Szewc. Gazeta Wyborcza L u b l i n 

H j e d n o ś c i j e s t s i ł a Ksiądz Mirosław Ładniak, jeden z 
organizatorów p ią tkowego spotkania na palcu Zamkowym. -
Szczególnie osoby starsze powinny pamiętać o stołkach. Trzeba też 
zabrać ze sobą nakrycie głowy, wodę mineralną i kanapki. Będziemy tam 
przecież przez prawie siedem g o d z i n . 
3iorąc udział w marszach i w s p ó l n y c h m o d l i t w a c h , 
udowodniliśmy, że dorośliśmy do tego, co mówił do nas Papież] 
Pokazujemy mu też, że jesteśmy jego przyszłością. Niepokoją mnie 
iomentarze. jak długo to będzie trwało? Nie wszyscy dostrzegają, że 
to właśnie na nas spoczywa obowiązek, by wykorzystać tę chwilę 
i próbować ją przedłużyć. Dlatego też nie wyobrażam sobie, by 
przeżywać pożegnanie Ojca Świętego w samotności. Musimy znów połączyć 
się i razem go pożegnać, bo w te j jedności jest siła. Sylwia Szewc. Gazeta Wyborcza Lublin 



7.04, czwartek 

81. Plac Archikatedralnj. itodlitwa ekumeniczna - Jahiar Group. 



82. Plac Archikatedraluy. Modlitwa ekumeniczna z udziałem kleryków grekokatolickich. 





cPiąłek 6 kwietnia 2005 
restauracja czynna 

od godz. 15.00 







7.04, czwartek 

88. Plac Archikatedralny. Modlitwa ekumeniczna - Ogień Jedności przenoszony z ogniska na środku Placu. 









8.04, piątek 

90. itarsz Milczenia - przygotowania do mszy 6w. na stadionie Lublinianlci. 





"5E Plac Zamkowy - przed, tradsmisją pogrzetjy. 





8.04-, piątek 





96. Plac Zamkowy - transmisja pogrzebu. 



97. Plac Zamkowy - transmisja pogrzebu. 





04*53 Światła dla Papieża. 
Lampki stoją na całej 
długości ulicy Jana Pawła 
I I - to jest około 1.700 
metrów. Często w dwóch 
(lub więcej) rzędach, 
ułożone w krzyże, serca i 
inicjały JPII. A jeszcze 
przez prawie 700 metrów 
ciągną się wzdłuż ulicy, 

prowadzącej do osiedla... I ciągle 
ich przybywa, jkw. 

19«10 Gasną Światła. Podobno dzisiaj ludzie w całej Polsce gaszą światło o 21.57 na 5 
min. 
Przyłączcie się aby oddać ostatni hołd JANOWI PAWŁOWI I I . lu. 

F O R U M 

G A Z E T Y 

W Y B O R C Z E J 



99. Plac Zamkowy - transmisja pogrzeDu. 



8.00 uczestniczyłam w mszy św. w intencji Ojca św. 10.00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Jana 
Pawła II. Oglądałam retransmisję z Watykanu na nowej auli KUL 
,vraz z moimi przyjaciółmi. To niesamowity moment. Przeszło 2 
u i l i a r d y ludzi na całym świecie uczestniczyło jednocześnie w 
pogrzeb ie . Do Rzymu zjechało się ponad 2 0 0 przedstawicieli 
różnych państw. Zabrakło tylko Rosji.... Pielgrzymi trzymali 
t r a n s p a r e n t Sancto Submito to znaczy natychmiast święty. Chyba 
ń k t n i e ma co do tego wątpliwości. 19.30 uczestniczyłam 
j pochodzie pielgrzymów z Ducha Sw. pod KUL. Przed wejściem na 
u c z e l n i e stał tron papieski, na którym siedział Ojciec Sw. podczas 
swej wizyty na KULu. Magdalena. 

V 

D Z I E N N I K 



8.04-, piątek 

100. Plac Zamkowy - transmisja pogrzebu. 





E - M A I L 



3.04-. piątek 

102. Jiiarsz Milczenia - msza Św. na stadionie LuDliniaiiki. 





Łunlłn. 
.iczoraj młodzi z pokolenia Jana Pawła I I po raz drugi podążyli lubelskim śladem Ojca Świętego. Tyra razem spod kościoła Ducha Świętego ruszyli pod 
irzyż papieski na Szubach. Tam. 18 lat temu, Jan Paweł I I odprawił Mszę Świętą. 
Cd »torku w Lublinie trwa czuwanie połączone z modlitwą i rozważaniem myśli papieskiej pod 
jasłem Pora na nas. Pokolenie Jana Pawła IŁ 
ilzisiaj młodzi z pokolenia Jana Pawła I I 'będą mieli najkrótszą trasę do przebycia. Zaplanowany 
lieczorny marsz prowadzi od placu Łokietka do archikatedry, gdzie o godz. 20 rozpocznie się 
lodlitwa ekumeniczna różnych narodów i wyznań. KA. Kurier Lubelski 7-8.04. 

.lelka msza na lubelskim placu Zamkowym. 
Przygotowania lubelskiego pożegnania Ojca Świętego rozpoczną się dziś ok. godz. 13. pięć godzin 
pófciąj plac Zamkowy zostanie zamknięty dla ruchu. Jutro lublinianie będą mogli zajmować miejsca w 
sartorach od godz. 8. Transmisja z pogrzebu rozpocznie się o godz. 9.4-5. 
.'eleoimy staną na specjalnej konstrukcji na mostku łączącym Stare Miasto z Zamkiem, 
gromadzeni na placu będą mogli oglądać obraz na telebimie o wymiarach 7x4 metry, od strony błoni 
stanie mniejszy telebim - 4x4 metry. KMP. Kurier Lubelski. 

i?£ rozwiezie wiernych. 
iiąjski przewoźnik zapowiada, że po zakończeniu uroczystości na pl. Zamkowym podstawi 
iilicadziesiąt dodatkowych autobusów dla wiernych powracających do domów. - Przejazd będzie odbywał 
się ca ogólnych zasadach, z zachowaniem prawa do ulg - mówi Stanisław Wojnarowicz, rzecznik MPK. A 

piątek autobusy MPK będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy. Dodatkowe pojazdy MPK 
oęoą podstawione też dzisiaj wieczorem na Czubach, by umożliwić powrót do domów uczestnikom 
:.aoożeństwa żałobnego, które o godz. 18 odbędzie się w kościele pw. Świętej Rodziny. Kurier 
LuDalsld. 

«hołdzie Ojcu Świętemu. 
Jutro o godz. 955 w całym województwie lubelskim rozlegnie się dźwięk syren, flędzie je słychać przez 
pięć minut. Wraz z rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych w Watykanie, czyli o godz. 10 we 
Kzystkich lubelskich kościołach zabiją dzwony. Umilkną po piętnastu minutach. Kurier Lubelski. 

Anadamicki Lublin w pokłonie papieżowi. 
Dziś o godz. 13 w holu na I piętrze Wydziału Ekonomicznego społeczność UMOS spotka się na 
łspólnej modlitwie za duszę papieża. 
Do Hzymu wyjechało z KUL 11 autobusów, w tym 9 ze studentami. WUKA. Kurier Lubelski. 

Od niesłyszących uczniów Ojcu Świętemu. 
.teoraj razem z dwoma nauczycielkami poleciała do Hzymu flaga papieska z podpisami wszystkich 
uczniów, nauczycieli i pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 
Siesłyszącej i Słabosłyszącej im. Jana Pawła I I w Lublinie. 
- Jo Dył spontaniczny pomysł - mówi Jerzy Sikora, dyrektor ośrodka przy ul. Lucyny Herz. - To dar 
dla naszego patrona. Jeżeli nie uda się zanieść jej w pobliże papieskiej trumny, to nauczycielki 
zostawią ją w jednym z rzymskich kościołów. Dzieci bardzo to przeżywały. Razem z nami wybierały zdania, które znalazły się na fladze. To był jeden z 
elementów naszej żałoby po Ojcu Świętym. EL. Kurier Lubelski 



8.04, piątek 

104. Plac Zamkowy - transmisja pogrzeDu. 









8.04, piątek 



8.04, piątek 



8.04, piątek 

UL marsz Milczenia. Złożenie kwiatów przy tronie papieskim przed KUL. 



Porozumienie 

zawarte w dniu 8.04.2005 r 

pomiędzy 

SSA Lublinianka, z siedzibą w Lublinie, ul. Króla Leszczyńskiego 19 
zwaną dalej 
Użyczającym 
reprezentowaną przez 
Mariusza Szareckiego- Prokurenta 
a 
Kurią Metropolitalną w Lublinie . 
reprezentowana przez O i 

zwaną dalej órganizatorem 

§ 1 

Wynajmujący oddaje Organizatorowi w używanie stadion piłkarski przy ul. Króla 
Leszczyńskiego 19 w Lublinie dla organizacji Mszy Świętej w dniu 8.04.2005 r. 

§ 2 

Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia cywilno-prawne 
powstałe w czasie używania stadionu w jego obrębie. 

§ 3 

Organizator ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zużycie murawy i 
ewentualne zniszczenia murawy oraz oświadcza, że pokryje wszystkie koszty 
związane z przywróceniem murawy do jej stanu pierwotnego w okresie 1 tygodnia 
od dnia zwrotu przedmiotu użyczenia. 

Użyczający 







114-. Zakończenie farszu Milczenia, msza na stadionie Lublinianki, 
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118. Plac Zamkowy. Msza 6w. dziękczyma za poirtyfikat Jana Pawła II . Abp. Józef ŻyćTTiski. 



Światła dla Papieża. 
Dwukilometrowy rząd świeczek i 
zniczy utworzyli w czwartek 
lublinianie wzdłuż ul. Jana Pawła 
II, by uczcić jego pamięć. Część o 
spotkaniu ze świecami dowiedziała 
się za pomocą Internetu i SMS-ów. Po 
nabożeństwie wierni przez całą noc 
czuwali w kościele. PAB. Gazeta 
Wyborcza Lublin 

Marsze miłości. 
Kilkanaście tysięcy młodych ludzi 
przeszło wczoraj na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski , gazie 13 lat 
temu przemawiał Jan Paweł II . Dziś 
pomodlą się za Niego na placu 
Zamkowym. 

Wierni w białych strojach symbolizujących wdzięczność Ojcu Świętemu za dar Jego życia i posługi, spotkali się o godz. 19,30 
pod kościołem pw. Ducha Świętego. Stąd z zapalonymi świeczkami przeszli na KUL, gdzie złożyli kwiaty, na schodach przj 
głównym wejściu na uczelnię ustawili f lag i i hero papieski, a na murze przy Ogrodzie Saskim - światła. Później skierowali 
się w stronę ul. Leszczyńskiego - tu na stadionie Lublinianki rozpoczęła się msza święta. Tysiące osób modliło się, podnosiło 
ręce do nieba, by oddać hołd temu, który był i jest ich przewodnikiem. 
Wczorajszy dzień był ostatnim dniem procesji do miejsc, które podczas wizyty w Lublinie w 1987 r. odwiedził Jan Paweł II. We 
wtoreK byliśmy na Majdanku, w środę w parafi i Świętej Rodziny, gdzie przed 13 laty Papież odprawił mszę. a w czwartek na 
placu Archikatedry. 
Czwartkowe spotkanie miało wymiar ekumeniczny - w modlitwie za Ojca Świętego połączyli się muzułmanie, żydzi i 
chrześcijanie - luteranie, gretcokatolicy i katolicy rzymscy, ludzie różnych narodowości, ras, kultur i wyznań razen 
śpiewali Alleluja. Na znak jedności harcerze zapalili ognisko przed Archikatedrą, jego ogień zanieśli wierny® 
zgromadzonym na placu. - Niech to światło rozjaśnia dążenia do budowania cywilizacji miłości, niech symbolizuje miłoćd 
która nas jednoczy - nawoływał ks. Mieczysław Puzewicz, duszpasterz młodzieży i inicjator marszów papieskich 
Lubelskie Dni papieskie zakończy dziś Masza na placu Zamkowym, która rozpocznie się o godz. 18. Poprowadzi ją abp Józef 
Życiński. Po nabożeństwie organizacje, stowarzyszenia i harcerze będą udzielać informacji o inicjatywach włączenia się « 
dzieła papieskie. Spotkanie zakończy się o godz. 21.37. Wierni będą mogli wrócić do domów dodatkowymi autobusami MPK. które 

zostaną podstawione na al. 
Tysiąclecia. Sylwia Szewc, uazeta 
Wyborcza Lublin 



A intencji Papieża. 
Sobota. Godz. 11 - w archikatedrze mszy świętej dla dzieci przewodniczył będzie bp 
Mieczysław Cisło. 
Godz. 18 - na placu Zamkowym odbędzie się msza święta dla młodzieży pod 
przewodnictwem abp. Józefa Życińskiego oraz czuwanie do Apelu Jasnogórskiego o 
godz. 2137. 
Godz. 19.J0 - msza święta w Chatce Żaka w ramach trwających od soboty I I I Warsztatów 
Gospel. Opr. PAB, Gazeta Wyborcza Lublin 

M i ł o ś ć j e d n o c z y . 

Młodzież zgromadziła się o godz. 19.30 na deptaku przed kościołem Ducha Świętego. 
Stamtąd przemaszerowała pod Archikatedrę. Sam modlitwy za Jana Pawła Wielkiego 
odmawiali muzułmanie, żydzi i chrześcijanie - katolicy rzymscy, ewangelicy, oraz 
grekokatolicy, itodlitwom za Ojca Świętego towarzyszyły pieśni w wykonaniu polsko-
irańskiego zespołu Jahiar Group oraz greckokatolickich alumnów z lubelskiego 
seminarium duchownego. KA JAXA Kurier Lubelski 
Tysiące płonących zniczy, lampek, świec - ponad dwukilometrowej długości ulicę Jana 
Pawła II rozświetla od kilku dni płomień pamięci lublinian o Ojcu Świętym. 

Już ok. 19 w czwartek pas zieleni wzdłuż al. Jana Pawła I I od skrzyżowań z ul. Armii 
Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej był rozświetlony blaskiem ognia. Najjaśniej 
było w rejonie kościoła pw. Świętej Rodziny, gdzie trwała msza żałobna za papieża. KA 
JAJCA Kurier Lubelski 

Lublin pożegnał Papieża. 
Prawie 40 tys. osób obejrzało w Lublinie piątkową transmisję z pogrzebu Jana Pawła 
I I Bazem ze zgromadzonymi na placu św. Piotra w Rzymie bi l i brawo Ojcu Świętemu i 
płakali, żegnając się z Nim. 
Kiedy wierni po raz ostatni zobaczyli na ekranach trumnę z ciałem Ojca Świętego, 
wielu zapłakało. Jednocześnie, tak jak ci zebrani w Rzymie, bi l i brawo w 
podziękowaniu za pontyfikat Jana Pawła I I i za Jego miłość. SYS, PAR Gazeta Wyborcza 
Lublin 

H ciszy uosabia się Pan Bóg. 
Kolejny marsz młodych śladami Ojca Świętego 
Ponad 50 tysięcy młodych ludzi wzięło udział we wczorajszej wędrówce lubelskimi 
śladami Ojca Świętego. KA Kurier Lubelski 

Dla nas Ojcze jesteś święty. 
Transmisja mszy żałobnej 40 tysięcy osób na placu Zamkowym w Lublinie 
Wie wstydźmy się okazać naszej wdzięczności Ojcu Świętemu: bijmy brawa, jak tam w Watykanie zaapelował ks. Ładniak. Milczący 
przez kilka godzin plac natychmiast ożył. Zebrani przez kilka minut bi l i brawa. Artur Jurkowski, Katarzyna Lewandowska. 
Kurier Lubelski 















Od redakcji 
Ta książka jest swego rodzaju 
zbiorową „czarną skrzynką", 
zapisem - a właściwie próbą 
odtworzenia tego, co przeżywał, 
czytał, widział, słyszał i w 
czym uczestniczył młody 
człowiek, przechodzień, 
mieszkaniec Lublina, podczas 
odejścia Jana Pawła I I i 
„Wielkiego Tygodnia" po jego 
śmierci. 

Wie planowaliśmy, że w tym czasie powiemy, zapiszemy czy rozpowszechnimy jakieś ważne słowa. Nikt nie 
wiedział, jakie to będą słowa, obrazy i wydarzenia. Pomysł wydania tej książki pojawił się później. 
Podjęliśmy go w poczuciu, że to, czego byliśmy świadkami jest warte kroniki, a upływający każdego dni; 
czas nie sprzyja kronikarzom. Okoliczności postawiły nas przed tym wyzwaniem nie ze względu na nasz< 
plany, umiejętności, doświadczenie czy zawód. Musieliśmy wrócić do początku kwietnia i jako zwykli 
świadkowie przypomnieć sobie, co właściwie się wtedy wydarzyło, co pamiętamy, co możemy udokumentować 
i co jest warte zapisu, starając się patrzeć oczami czytelnika, który otworzy tę książkę za parę 
miesięcy i za kilka lat. Musieliśmy spojrzeć na nią z perspektywy ludzi, którzy kiedyś zadadzą sobie 
pytanie, co było ważne dla naszych dziadków, kiedy mieli tyle lat, co my? 
Dlatego nie należy oczekiwać od tej książki naukowej skrupulatności. Jest ona pracą pamięci, a pamięć 
zależy od woli, uwarunkowań i przypadku. Naszą intencją było przekazanie w przyszłość faktów -
zdarzeń, refleksji, emocji - tak, aby zachowały jak najwięcej ze swojej świeżości, autentyczności 

i dramatyzmu, aby kiedyś 
ludzie wiedzieli, co zdarzyło 
się w Lublinie na początku 
kwietnia 2005 i odnieśli 
wrażenie, że to „zdarzyło się 
naprawdę". Do tego zostały 
dostosowane kryteria wyboru 
źródeł, materiałów i forma 
artystyczna książki. 










