
CIAŁO JANA PAWŁA II SPOCZĘŁO W KAPLICY 

Ciało Jana Pawła II zostało złożone pod ołtarzem w kaplicy świętego 
Sebastiana w pobliżu słynnej „Piety” Michała Anioła w Bazylice Watykańskiej. 
Pierwszą Mszę świętą odprawił tam kardynał Stanisław Dziwisz. 

O siódmej we wtorek rano w kaplicy św. Sebastiana zgromadziło się około 30 
osób, w tym siostry sercanki, posługujące przez lata Papieżowi Polakowi oraz 
jego kamerdyner, Angelo Gugel. Z czasem za barierkami odgradzającymi kaplicę 
od głównej nawy bazyliki spontanicznie zgromadziło się niemal 200 osób, które 
także uczestniczyły w liturgii. Byli tam głównie Włosi i Polacy. We 
wprowadzeniu do liturgii metropolita krakowski powiedział, że dziś, w 
uroczystość NMP Królowej Polski dziękujemy Bogu za to wszystko, czego 
świadkami staliśmy się w ostatnich dniach w związku z beatyfikacją Jana Pawła 
II. „Prośmy Boga o to, by bł. Jan Paweł II stał się prawdziwym patronem polskiej 
wolności, jedności i miłości” – wezwał metropolita krakowski.                            
W modlitwie wiernych proszono Boga, by papież Benedykt XVI i wszyscy 
pełniący posługę w Kościele byli na wzór bł. Jana Pawła II sługami miłosierdzia i 
pojednania. Uroczystość przeniesienia ciała nowego błogosławionego rozpoczęła 
się w poniedziałek wieczorem, po zamknięciu Bazyliki św. Piotra, kiedy z 
zakrystii wyruszyła procesja, w której uczestniczyli ministranci, kolegium 
penitencjarzy (ojcowie franciszkanie konwentualni), kapituła świątyni, a także 
biskupi i kardynałowie.                            
Przewodniczył jej archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej, kard. Angelo Comastri. 
Po chwili modlitwy przy konfesji św. Piotra, procesja dotarła do kaplicy św. 
Sebastiana, gdzie trumna z ciałem Jana Pawła II została wcześniej umieszczona 
pod ołtarzem, ale można ją było jeszcze widzieć. Pod koniec litanii do świętych 
papieży trzykrotnie wzniesiono modlitwę „Błogosławiony Janie Pawle”, 
dokonano okadzenia oraz odmówiono orację do nowego błogosławionego. 
Następnie pracownicy Bazyliki Watykańskiej umieścili płytę z białego marmuru z 
napisem „Beatus Ioannes Paulus PP. II” – „Błogosławiony Jan Paweł II, papież”, 
zamykającą przestrzeń pod ołtarzem. Niektórzy z obecnych ucałowali kamień.  W 
uroczystości wzięło udział dziewięciu kardynałów, w tym dziekan Kolegium 
Kardynalskiego, kard. Angelo Sodano, watykański sekretarz stanu, kard. Tarcisio 
Bertone, a także następcy kard. Wojtyły na stolicy krakowskiej – kardynałowie 
Macharski i Dziwisz. Wśród biskupów był dawny sekretarz osobisty Jana Pawła 
II, metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki. Obecny był również 
postulator sprawy kanonizacyjnej, ks. prał. Sławomir Oder, a spośród zakonnic s. 
Tobiana oraz jej współsiostry sercanki, pracujące niegdyś w apartamentach Ojca 
Świętego. Uroczystość zakończyła się o godz. 19.45. Dziś od godz. 7. wierni 
wchodzący do Bazyliki Watykańskiej mogą udać się do kaplicy św. Sebastiana, 
aby oddać hołd nowemu błogosławionemu.  

 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


