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Nidzica, dnia 16 marca 2003 roku 

 

Ojcze Święty Janie Pawle II 

 

Piszę do Ciebie z małego, ale pięknego miasteczka, położonego 

w dolinie rzeki Nidy i nieopodal źródeł Łyny, z Nidzicy. Na imię mam 

Maria – piękne imię, choć większość mówi do mnie po prostu 

„Marysiu”. Urodziłam się 22 sierpnia w dniu Najświętszej Maryi 

Panny, Królowej. Mam 16 lat i chodzę do pierwszej klasy liceum. 

 Ojcze Święty, moje pierwsze spotkanie z Tobą nie było jeszcze w 

pełnie świadome. To było 12 czerwca 1987 roku w Gdańsku na Zaspie. 

Moja Mama i Babcia bardzo pragnęły uczestniczyć w tym wielkim, 

wspólnym święcie wszystkich Polaków, a że w Gdańsku mieszka moja 

ciocia, postanowiły z Babcią urzeczywistnić swe zamiary. Uwielbiam 

słuchać ich wspomnień z tego okresu. Być może Ojcze Święty 

zwróciłeś swą uwagę tamtego dnia na drobny szczegół. Gdy już 

helikopter zbliżał się do ołtarza, a oczy wszystkich skierowane były 

ku niemu, ja zaczęłam tak wrzeszczeć, że panowie z ochrony musieli 

mnie w wózku przenieść na drugą stronę pasa startowego. Ja – jedna 

z najmłodszych „pielgrzymowi czek” – musiałam przecież pokazać, że 

JESTEM. 

Drugie moje spotkanie z Tobą również miało miejsce w Gdańsku, a 

właściwie w Sopocie – 9 czerwca 1999 roku. Tym razem już świadomie 

uczestniczyłam w tym wielkim święcie wszystkich Polaków. Byliśmy 

całą rodziną. Można powiedzieć, że cała Natura sprzyjała, by nic nie 

zakłóciło tych wspaniałych przeżyć. W sobotę jeszcze deszcz, jakby 

chciał zmyć wszystkie „nasze brudy”, a w niedzielę cudowne słońce i 

ożywczy wiatr od morza. 

 Ojcze, nie będę kłamała, że pamiętam każde Twoje słowo, ale 

pamiętam tę przedziwną, cudowną atmosferę, poczucie wspólnoty, 

bliskości, bezpieczeństwa, prawdziwej radości i szczęścia. To jest 

zupełnie nieprawdopodobne i trudne do opisania uczucie. 
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Ojcze Święty, nie zawsze jest łatwo być sobą, żyć w zgodzie z 

nakazami wiary, nie buntować się przeciwko złu na tym świecie. 

Właśnie wtedy – Ty często przychodzisz z pomocą, głosząc Słowo 

Boże i pomagając je zrozumieć.   

Tego lata bardzo poważnie zachorowała moja Babcia. Wróciła 

ze szpitala właśnie wtedy, gdy Ty przybywałeś do Krakowa. Tak 

bardzo chcieliśmy być blisko Ciebie - wspólnie przeżywać czas 

modlitwy. I wtedy słowa, które tak często powtarzasz: „Nie lękajcie 

się! Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się” stały się mocnym argumentem, 

bym mogła bez opieki najbliższych pojechać na spotkanie z Tobą. To 

nie była zwykła pielgrzymka, wyjazd na spotkanie z Papieżem. To 

była podróż w dorosłość, odpowiedzialność. Słowa „Ja jestem nie 

lękajcie się” były i jestem przekonana, że będą moim drogowskazem 

na dalszą drogę mojego życia, podobnie jak słowa pięknej pieśni: 

„Bądź z nami w każdy czas”, Maryjo Matko wszystkich ludzi, 

Królowo Polski moja Patronko. 

 Dziękuję Ci Ojcze Święty za koleją możliwość spotkania z Tobą, 

tym razem za pośrednictwem niezwykłej książki – „Tryptyku 

rzymskiego”. Tak naprawdę to nie jest  spotkanie z Tobą, a z 

Przedwiecznym Stwórcą. Każesz mi Ojcze Święty zatrzymać się w 

tym szaleńczym biegu życia, by odnaleźć  sens, cel naszego 

wędrowania, które ma przecież doprowadzić nas do spotkania z NIM. 

 Twoje „Źródło” przywołało w mej pamięci obraz innego źródła. 

To było majowe, sobotnie przedpołudnie. Tata zabrał naszą rodzinę 

na przejażdżkę do źródeł Łyny. Nigdy tam jeszcze nie byłam. Długo 

szliśmy leśnymi dróżkami. Byłam już nieco znudzona i 

zniecierpliwiona. Myślałam, że będzie tam znacznie bliżej. Wreszcie 

tata powiedział, że to „ już” tu. To tu Łyna bierze swój początek? 

Przyznaję, że w pierwszej chwili byłam trochę rozczarowana, 

oczekiwałam czegoś niezwykłego, olśniewającego, a okazało się, że 

to rodzaj rozlewiska, z prawie niewidocznymi, wypływającymi z 

ziemi strumyczkami wody. Wszyscy – rodzice starsi bracia – stali w 

ciszy i jakimś niezwykłym skupieniu. I ja postanowiłam się 

wstrzymać ze swoimi komentarzami; zaczęłam uważnie słuchać i 
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przeżyłam coś niezwykłego. Oto stałam się świadkiem narodzin 

cudu. Na chwilę skamieniałam, tak niezwykłe było to doznanie. 

Dopiero po pewnym czasie usłyszałam radosny śpiew ptaków, szum 

drzew, poczułam cudowny, ożywczy zapach traw, kwiatów, drzew i 

zobaczyłam złociste kaczeńce uśmiechające się do mnie oraz 

mrugające niebieskim oczkiem leśne fiołki. Wszystko to uczynił Bóg 

– Stwórca dla mnie, dla nas. A my, a ja? Teraz myślę, że każdy z nas 

może stać się takim maleńkim, niepozornym, a jednak „ożywczym” 

źródełkiem dla drugiego człowieka. Nie można wydawać pochopnych 

opinii, wyroków; trzeba się zatrzymać, wsłuchać, starać zrozumieć… 

 Nie oczekuję na Twoją odpowiedź Ojcze Święty. Wiem, że jest to 

niemożliwe. Cieszę się, że JESTEŚ, że  w tak trudnych czasach 

wskazujesz drogę, nie lękasz się, dzielisz się miłością i dajesz 

nadzieję. 

Marysia R. 


