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17 maja 1981 r., zaledwie 4 dni po próbie zamachu na Jana Pawła II, 

sługa Boży bp Jan Pietraszko, ówczesny krakowski biskup pomocniczy 

wygłosił niedzielne kazanie w kolegiacie św. Anny, w tym samym czasie, 

gdy ulicami Krakowa ruszał Biały Marsz milczenia. Wzięło w nim udział 

niemal 500 000 ubranych na biało osób. 

Jacek Wcisło/Archiwum IPN sygn. IPNKr 3-20-1-2 

https://parafia-rabka.swmm.eu/Sluga_Bozy_Biskup_Jan_Pietraszko.pdf


 

 



17 maja 1981 r., kilka dni po tym, jak kule zamachowca dosięgły na placu św. Piotra papieża Polaka, półmilionowy Biały Marsz 

przeszedł ulicami Krakowa. Pomysł zorganizowania tzw. Białego Marszu, poparł metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski. 

Zgodził się przewodniczyć mszy św. na Rynku Głównym. Inicjatywie przyklasnął również prezydent Krakowa Józef Gajewicz.                  

17 maja 1981 r. to była niedziela, półmilionowy tłum zgromadził się na Błoniach, a punktualnie o godz. 10 ludzie ruszyli w kierunku 

Starego Miasta. "Przeważają młodzi... Na czele dziewczyny i chłopak - studenci; niosą wysoko uniesione flagi: białą i biało-żółtą. 

Za nimi poczty sztandarowe krakowskich uczelni... (…). Nad wszystkim góruje Chopin ze swoją wielką muzyką. Kiedy hejnał 

ogłasza jedenastą, biały pochód wchodzi na Rynek, a koniec jest jeszcze na Błoniach..." - opisywał po latach Andrzej Bac. 
https://dziennikpolski24.pl/37-lat-temu-ulicami-krakowa-przeszedl-bialy-marsz-krakowianie-modlili-sie-za-rannego-w-zamachu-jana-pawla-ii-archiwalne-zdjecia/ar/c11-13184920  

 

Pochodzący z Buczkowic, absolwent bialskiego Gimnazjum im. Adama 

Asnyka jako biskup znany był ze swego charakterystycznego stylu 

kaznodziejskiego. Bp Pietraszko nie dzielił się pochopnymi i doraźnymi 

obserwacjami, stronił od polityki, za to często odwoływał się do Słowa 

Bożego i oceniał omawiane sprawy z punktu widzenia nauki Kościoła i 

Dogmatów. W niedzielnym Kazaniu z Kolegiaty Krakowskiej, Hierarcha 

mówił: „Jesteśmy przekonani, że Pan Bóg wziął go w swoje ręce, jak 

nikogo w tej chwili na tym naszym świecie jako narzędzie działania, 

swojego działania. Dlatego też, i ten człowiek, i to, co się zdarzyło 

potrzebuje bardziej szerokich i bardziej pojemnych ram myślowych, by się 

okazało i stało się jasne, jaki jest pełny wymiar tych zdarzeń”. Zachęcił, 

by wszystkie te wydarzenia rozważać w kontekście posłannictwa Jezusa, 

przywołując Jego Słowa: „Będziecie w nienawiści u wszystkich ...” Mt 10,17-22. 

https://dziennikpolski24.pl/37-lat-temu-ulicami-krakowa-przeszedl-bialy-marsz-krakowianie-modlili-sie-za-rannego-w-zamachu-jana-pawla-ii-archiwalne-zdjecia/ar/c11-13184920


Powtórzył, że próba zabicia papieża jest nie tylko zbrodnią i skandalem, 

ale „weryfikacją i sprawdzianem, że ten papież jest tam, gdzie powinien 

być”. „Nie można zejść z drogi, na której spotyka się Krzyż, nie można 

schować się w bezpiecznym miejscu za grubymi murami. Trzeba być z 

ludźmi i pośród ludzi, jeśli się jest do nich posłanym z takim darami, jak 

Chrystusowy dar prawdy i zbawienia” – zwrócił uwagę. 

Nagranie Kazania sprzed 40 laty, udostępnione przez Stanisława 

Pietraszkę, Bratanka Biskupa Jana, pochodzi z odnalezionego zbioru 

Homilii Krakowskiego Sufragana z lat 1980-1987. 
https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/kazanie-slugi-bozego-bp-jana-pietraszki-sprzed-40-lat-4-dni-po-zamachu-na-papieza/ 

Inne Kazania, są zapisane na stronie Parafii: https://parafia-rabka.swmm.eu/                                                                                       

w archiwum: Archiwum 2022.08.14 -  Sługa Boży Jan Pietraszko + Kazania                                                            

a także: https://www.youtube.com/@gokbuczkowice7210                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0tmxceH9JzY .  https://www.youtube.com/watch?v=0tmxceH9JzY    
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Więcej o tunelu: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/szwajcaria-otwarcie-tunelu-gotarda-76807.html  

 

https://youtu.be/iUz8d_Gsl4w  

https://www.youtube.com/watch?v=iUz8d_Gsl4w 

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/szwajcaria-otwarcie-tunelu-gotarda-76807.html
https://youtu.be/iUz8d_Gsl4w
https://www.youtube.com/watch?v=iUz8d_Gsl4w


     

https://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/ 

 

   
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/bp_jan_pietraszko/ 

 

Poniżej znajdują się linki do nagrań z kazaniami: 

Styczeń-1972 

Luty-1972 

Marzec-1972 

Kwiecień-1972 

Maj-1972 

Czerwiec-1972 

Lipiec-1972 

Wrzesień-1972

Módlmy się o rychłą Beatyfikację Sługi Bożego bpa Jana Pietraszki, wypraszając u Boga za jego 
przyczyną potrzebne łaski dla siebie. Módlmy się o cudowny znak z nieba, niezbędny w procesie 
beatyfikacyjnym. 

Boże Wszechmogący, Ty powołałeś do pasterskiej posługi w swoim Kościele Biskupa Jana i 
poprzez charyzmat nauczania Twojej prawdy uczyniłeś go głosicielem Ewangelii. 
       Boże, źródło świętości, który obdarzyłeś Biskupa Jana żarliwością służenia Eucharystii, a 
przez pełnienie posługi w konfesjonale uczyniłeś go pośrednikiem Twojego miłosierdzia, 
przybliżającym wiernych do Stołu Pańskiego. - Wejrzyj na apostolski znój Twego Sługi i za jego 
przyczyną udziel mi łaski, o którą proszę... 
       Boże pełen dobroci, racz przez udzielenie tej łaski okazać, że przyjąłeś trudy i cierpienia 
podejmowane przez sługę Bożego Biskupa Jana dla Twojej chwały i zbawienia dusz. 
       Boże najłaskawszy, racz obdarzyć Twego Sługę chwałą błogosławionych. 
       Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

O otrzymanych łaskach doznanych za wstawiennictwem Sługi Bożego Bpa Jana Pietraszki 
prosimy poinformować Kurię Metropolitalną w Krakowie, 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3. 
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