
WSPOMNIENIE SPOTKANIA Z 
PAPIEŻEM JANEM PAWŁEM II 

 
 
 Trudno dobrać słowa by opisać to, co czułem 
podczas spotkania z człowiekiem, który już za życia 
uznany był za świętego. Miałem to szczęście i przyjemność 

doświadczyć bezpośredniego spotkania z Jego Świątobliwością Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II na Watykanie w maju 1996r. Przy okazji spotkania 
przekazałem Ojcu Świętemu symboliczne dary złożone w imieniu pracowników 
parków narodowych w postaci albumu Polskie Parki Narodowe oraz makramy 
przedstawiającej liść (praca wyróżniona w ogólnopolskim konkursie 
organizowanym przez Związek Leśników Polskich Parków Narodowych pt.: 
„Przyroda Ojczysta i jej ochrona”). Papież przyjął dary, wysłuchał od kogo i w 
związku z tym, iż siedziba Zarządu Krajowego ZLP PN mieści się w Dyrekcji 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, na terenie Gminy Mosina zapytał: a gdzie 
ta Mosina leży? Wiedząc z opowiadań od swojego już nieżyjącego proboszcza 
Parafii Puszczykowo ks. Prałata Kazimierza Pielatowskiego, że byli 
przyjaciółmi, odpowiedziałem, że Mosina leży koło Puszczykowa. Papież 
odpowiedział: ach tak wiem gdzie to jest. Wówczas poprosiłem Ojca Świętego o 
modlitwę za pracowników parków narodowych i przyrodę polską. Po pewnym 
czasie przyszło pismo z Watykanu w imieniu Ojca Świętego z zapewnieniem o 
modlitwie i podziękowaniem za złożone dary (pismo w tekście: „Historia 
Związku”, na stronie: www.zlppn.pl).  
 
Wielu, którzy doświadczyli bliskiego spotkania z Janem Pawłem II twierdziło, 
że wywarło na nich ogromne wrażenie i ich odmieniło. Ojciec Święty trzymając 
mnie za rękę wejrzał mi w oczy, i wówczas miałem wrażenie, jakby zobaczył 
całe moje wnętrze. Momentu tego nie zapomnę do końca mojego życia.  
 
Pretekstem do wspomnienia spotkania z Papieżem – Polakiem (także bardzo 
osobistego), jest czekające nas już wkrótce wydarzenie (01 maja 2011 r.), tj. 
zaliczenie Jana Pawła II w poczet błogosławionych Kościoła Świętego, a jestem 
przekonany, iż w niedługim czasie w poczet świętych.  
 
Fotografia Arturo Marii, 1996 r., ze spotkania, w tekście: „Historia Związku”, 
na stronie: www.zlppn.pl.). 
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