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ZAPIS WYDARZEŃ PODCZAS AGONII PAPIEŻA 2 IV 2005 R.

Działo się to w Krakowie, w kościele Matki Bożej Różańcowej w dzielnicy Piaski Nowe, przy ul.
Nowosądeckiej 41 dnia 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w pierwszą sobotę miesiąca,
poświęconą Maryi Pannie, gdy dogasał szabat i Dzień Pański rozpoczynał się niedzielną liturgią. Byliśmy we dwoje
z żoną - Barbarą na czuwaniu w intencji Papieża, trwaliśmy na modlitwie. Obydwoje, będąc w stanie łaski
uświęcającej. Po spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej — klęczeliśmy pod ołtarzem Miłosierdzia Bożego, razem
szeptem w ciszy żarliwie się modląc w intencji życia Jana Pawła II, ciężko chorego, umierającego. Po godzinie
dwudziestej odmówiliśmy wspólnie wpierw całą koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz dziesiątkę różańca (cząstka
chwalebna, tajemnica:  Zmartwychwstanie).  Mówiąc: „Zdrowaś Maryjo”, dopowiadałem dawnym zwyczajem
(praktykowanym np. na Śląsku) klauzulę: „Który zmartwychwstał”, po każdym wezwaniu: „I błogosławiony owoc
żywota twojego — Jezus”. Odmówiliśmy starożytną modlitwę egipską: „Pod Twoją obronę”. W pewnej chwili
moja żona, Barbara usłyszała w duszy słowa Jana Pawła II, który wtedy powiedział jej ciepłym słowem: „No, teraz
już będzie dobrze!”. Słowa te usłyszała w duszy tylko moja żona, ja niczego nie usłyszałem. W wielkim wzruszeniu
przyszliśmy do domu około godziny pół do dziewiątej. Za półtorej godziny około 21.57 dowiedzieliśmy się z ust ks.
Ołdakowskiego, że Jan Paweł II nie żyje, że zmarł o 21.37. Zaraz później wielebny ojciec Konrad Hejmo,
dominikanin, poinformował, że od godziny 20.00 do 21.30 ks. arcybiskup Stanisław Dziwisz bardzo wolno
odprawiał Mszę Świętą dla odchodzącego Papieża i że w trakcie namaszczenia chorych Ojciec Święty wyzionął
ducha. Tak więc słyszenie głosu miało miejsce jeszcze za życia Jana Pawła II, kiedy biło jeszcze Jego serce, a
oddech był coraz płytszy i trawiła Go wysoka gorączka. Moja żona Barbara na wiadomość o śmierci Papieża,
wybuchnęła  rzęsistym  szlochem,  płacz  zalał  jej  twarz.  Zmówiliśmy  natychmiast  po  trzykroć:  „Wieczne
odpoczywanie”, a następnie odmówiliśmy, wraz z księdzem kardynałem Sodano — różaniec. 
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