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Pierre d’Ornellas 
Giovanni Paolo II Papa della misericordia

Padova 2009, ss. 192.

Wśród wielu zagadnień, którym poświęcił swoją uwagę Jan Paweł II pod-
czas swojego pontyfikatu, było zagadnienie miłosierdzia Bożego. Świadczy 
o tym Jego życie i twórczość. Refleksji nad miłosierdziem Bożym w ujęciu Jana 
Pawła II dokonał Pierre d’Ornellas, biskup pomocniczy Paryża, w książce: Gio-
vanni Paolo II Papa della misericordia. Celem Autora jest ukazanie Papieża 
Jana Pawła II jako Papieża miłosierdzia Bożego. Tego Papieża, który w sposób 
szczególny ukazał prawdę o Bożym miłosierdziu. 

We wprowadzeniu ukazano wyjątkową wartość miłosierdzia w ujęciu słu-
gi Bożego Jana Pawła II. Zdaniem Autora u Jana Pawła II miłosierdzie związa-
ne jest zawsze z łagodnością i przebaczeniem (s. 5). Jest postawą, która buduje 
właściwe relacje międzyludzkie i pozwala dostrzec wartość w każdym człowie-
ku. Dzieło tworzą cztery rozdziały. 

Rozdział I: Służyć człowiekowi, ukazuje postać Jana Pawła II i św. Siostry 
Faustyny (s. 15–47). Autor analizuje symboliczny dzień śmierci Jana Pawła II 
– 2 kwietnia 2005 roku – Wigilia Święta Bożego Miłosierdzia, oraz życie Pa-
pieża, natomiast w przypadku św. Faustyny koncentruje się szczególnie na jej 
Dzienniczku. Zauważa, że te dwie osoby łączyło szczególne zadanie, jakim było 
obwieszczenie światu na nowo orędzia o Bożym Miłosierdziu. Święta Faustyna 
wywarła duży wpływ na życie, posługę i myślenie Karola Wojtyły. Doświad-
czenie II wojny światowej, obozy koncentracyjne, nienawiść, niszczenie czło-
wieka w imię ślepych ideologii zostały przezwyciężone przez Boże miłosierdzie. 
Podkreślał to w swoim nauczaniu Jan Paweł II, którego szczególnym wyrazem 
dotyczącym Bożego miłosierdzia była encyklika Dives in misericordia. 

Rozdział II: Boże Miłosierdzie w  Starym Testamencie (s. 49–106), pre-
zentuje wielkie dzieła Boga w dziejach Izraela. Koncentruje się szczególnie na 
wydarzeniach związanych z Mojżeszem oraz modlitwach narodu wybranego, 
które wysławiają Boże miłosierdzie. Naród wybrany często błądził czy wręcz 
sprzeciwiał się Bogu. A mimo to Bóg okazywał mu swoje miłosierdzie. Nie 
wyparł się swojego ludu. 

Rozdział III: Jezus świadek Miłosierdzia w Nowym Testamencie (s. 107–
148). Przedstawia Chrystusa jako Boże Miłosierdzie, Boga pochylającego się 
nad ludzką nędzą. Autor akcentuje Ewangelię według św. Łukasza, której 
przypowieści w sposób szczególny ukazują miłosierdzie Boże. Przez Jezusa 
Chrystusa Bóg okazuje Boże miłosierdzie pocieszając, uzdrawiając, wskrze-
szając. Jest miłosiernym Bogiem obecnym przy człowieku w każdej sytuacji 
życia.
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Rozdział IV (ostatni): Błogosławieni miłosierni w  Kościele (s. 149–178), 
prezentuje wspólnotę Kościoła głoszącą i  czyniącą Boże miłosierdzie. Ko-
ściół wpatrzony w miłosierdzie Boga Ojca stara się Go naśladować. Jest ono 
największą mocą Kościoła, która była znakiem rozpoznawczym pierwszych 
chrześcijan. Dzięki miłosierdziu dokonywała się ewangelizacja. Misja Kościo-
ła w sposób bezpośredni związana jest z miłosierdziem. Jest ono okazywane 
w Kościele przez sakramenty święte, gdzie człowiek jest oczyszczany z grze-
chów, umacniany i uświęcany.

W Zakończeniu (s. 179–188), bp Pierre d’Ornellas zbiera wyniki swojej 
refleksji i dochodzi do wniosku, że miłosierdzie jest sposobem działania Boga. 
Miłosierdzie jest szczególną więzią człowieka z Bogiem. Ta więź ma stawać 
się mocna i  łączyć wszystkich ludzi. Zauważa, że Jan Paweł II pragnął, żeby 
miłosierdzie obejmowało relacje ludzkie, aby nie powtarzały się tragiczne sytu-
acje znane z historii. Ma na myśli szczególnie systemy totalitarne i wydarzenia 
II wojny światowej. Biskup Pierre dzieli się ciekawym spostrzeżeniem, że z na-
uczania Papieża wynika, iż miłosierdzie ogranicza zło i je blokuje, aby się nie 
rozprzestrzeniało. Przecina spiralę zła. To miłosierdzie jest związane ze spra-
wiedliwością, czyli oceną w świetle prawdy. Bo zło nigdy nie odniesie defini-
tywnego zwycięstwa. Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Jan Paweł II 
doświadczył wielkiego miłosierdzia Boga w swoim życiu i był jego świadkiem. 
Ponadto dostrzegł jego szczególną wartość jako antidotum na obojętność i ba-
nalizację życia każdego człowieka. Można powiedzieć, że uczynił miłosierdzie 
istotnym elementem swojego przepowiadania.

Praca biskupa Pierre d’Ornellasa stanowi przyczynek dla rozwoju teologii 
Bożego miłosierdzia. W swojej publikacji wyszedł od osoby Jana Pawła II i za-
uważył wpływ, jaki na jego myślenie i życie wywarła św. Faustyna Kowalska. 
Następnie ukazał Boże miłosierdzie w świetle Starego i Nowego Testamentu. 
Po czym zauważył, że miłosierdzie ma szczególne znaczenie dla Kościoła. Ni-
niejsza publikacja stanowi kolejny krok w poznaniu osoby bł. Jana Pawła II 
i  jego teologii. Pozwala spojrzeć na jego osobę z perspektywy Bożego miło-
sierdzia, które było obecne w jego życiu jako Karola Wojtyły i Jana Pawła II. 
Tytuł publikacji: Jan Paweł II papież miłosierdzia odzwierciedla zawartą w niej 
treść. Choć mogłaby zawierać więcej wątków z życia błogosławionego, przez 
które jeszcze jaśniej widać jak wielkie jest Boże miłosierdzie. Książka jest god-
na polecenia, ponieważ prezentuje szersze spektrum spojrzenia na osobę Jana 
Pawła II i zagadnienie Bożego miłosierdzia.
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