RELIKWIARZ KRWI JANA PAWŁA II

Relikwiarz krwi Jana Pawła II „Nie lękajcie się” jest dziełem Carlo Balljana. Mistrz
Balljana, szeroko znany przez krytykę jako rzeźbiarz wiatru, został sprowokowany do
wykonania relikwiarza dedykowanego bł. Janowi Pawłowi II przez scenę z pogrzebu
Papieża w 2005 roku. Na trumnie Ojca Świętego został położona otwarta księga
Ewangelii. Niespodziewanie księga zamknęła się. Wiatr tak mocny, jak to było w dniu
Zesłania Ducha Świętego, wiał tylko przed Bazyliką, że zamknął księgę jakby ze
śmiercią Papieża zamknął się pewien etap ewangelizacji. Artysta chciał pokazać
natomiast przyszłość misji Papieża: Ewangeliarz się ponownie otworzył dla Nowej
Ewangelizacji.
Relikwiarz zawiera krew bł. Ojca Świętego Jana Pawła II. Krew została pobrana 2
kwietnia 2005 roku, w dniu śmierci Papieża, przez lekarzy dla analiz. W tym momencie
w apartamencie papieskim był obecny doktor Joaquin Navarro-Valls, który
poinformował mnie o możliwości poproszenia lekarzy, którzy dokonali pobrania krwi,
o jedna fiolkę krwi Ojca Świętego, aby zachować ją żywą na pamiątkę. Lekarze
uprzejmie przekazali mi dwie fiolki. Do dziś krew nie zakrzepła i zachowuje naturalny
kolor.
Pamięć o Janie Pawle II jest ciągle żywa, a wyrazem tego są dzieła artystów jak Carlo
Balljana, który z mistrzostwem przekazał współczesnemu człowiekowi pewien rys
duchowości i świętości wielkiego Papieża naszych czasów. Wyrażam wielka radość, że
będziemy mogli czcić tę relikwię Ojca Świętego Jana Pawła I
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odbędą się uroczystości złożenia
relikwii
Ojca
Świętego
w
powstającym tam kościele.

Włoski rzeźbiarz Carlo Balljana jest autorem relikwiarza Jana Pawła II. Metalowy, złoto-srebrny
relikwiarz ma formę otwartej księgi Ewangelii, w której umieszczono ampułkę z krwią papieża.
Balljana jest też autorem pomnika „Jan Paweł II – Wiatr Nadziei”, który znajduje się w Krakowie
– Bieńczycach. Relikwiarz przyszłego błogosławionego w formie otwartej księgi Ewangelii jest
najnowszym dziełem włoskiego artysty. Po lewej stronie relikwiarza znajdują się łacińskie napisy
„Błogosławiony Jan Paweł II” i „Nie lękajcie się” oraz herb papieski. Po prawej widać pastorał,
obok którego umieszczono ampułkę z krwią papieża – relikwią I stopnia.

