Kącik
filatelistyczny Nr 42
W OCZEKIWANIU NA KANONIZACJĘ
ZNACZKI POCZTOWE DOKUMENTUJĄ HISTORIĘ
PONTYFIKATU
Całe życie Karola Wojtyły /1920-2005/ było świadomą drogą do
świętości - trudne dzieciństwo, przeżycia wojenne, kapłaństwo, rozwijanie licznych zainteresowań pomagających zgłębiać istotę ludzką
to wszystko doprowadziło Go na Tron Piotrowy.
Gdy dnia 16 października 1978 roku pojawił się biały dym nad Kaplicą
sykstyńską, nikt nie przypuszczał, że na papieża został wybrany Polak
kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jana Pawła II. Ten Papież,
miał wielki wpływ na historię Kościoła, ale też na współczesną historię
Polski i świata.

„Nie lękajcie się” - te słowa
wypowiedziane zostały przez papieża
w pierwszych dniach pontyfikatu.
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„ Nie lękajcie się „ - te słowa wypowiedziane przez papieża
w pierwszych dniach pontyfikatu, dawały ludziom nadzieję, dodawały
odwagi i zmieniały oblicze Ziemi. Tak rozpoczął się jeden
z najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła. We wszystkich
poczynaniach Papież-Polak dawał nam wskazówki jak mamy
postępować, jak mamy chronić rzeczy proste, ale najważniejsze: życie,
chleb, pokój i wolność.
Po ciężkiej chorobie Papież odszedł dnia 2 kwietnia 2005 roku, a wierni
całego świata, zebrani na placu Świętego Piotra w Rzymie, uznając Jego
wielkie posłannictwo, już od pierwszej chwili wołali: /” Santo Subito „/ ,
prosząc o Jego rychłą kanonizację. Wtedy wielki ból dotknął każdego
wierzącego, który uwielbiał Papieża, choć każdy odczuwał go na swój
sposób. /Filatelista nr.4-kwiecień 2014r. Art. Pani Ireny Zielińskiej pod
tym samym tytułem./
Wydawnictwa pocztowe
związane z pontyfikatem
Jana Pawła II są jednym
z przejawów charyzmatycznego oddziaływania
i ogromnej popularności
Papieża z Polski w świecie. Jego pontyfikat
z wielu względów jest
uważany za wyjątkowy.
Uznanie dla wkładu Jana
Pawła II w dzieło apostolskiego przetwarzania współczesnego człowieka i świata uwidoczniło
się na wielu płaszczyznach, w tym także w wydaniach pocztowych. Już
w pierwszym roku pontyfikatu w różnych stronach świata ( Gabon,
Dominikana, Watykan, Polska, Salwador, Irlandia, Kamerun ) pojawiły
się walory z podobizną Jana Pawła II, co było faktem bez precedensu
w historii poczty i w dziejach papiestwa. Z roku na rok liczba papieskich
emisji ustawicznie rosła. Żaden człowiek w tak krótkim czasie i to za
swojego życia nie doczekał się tylu emisji w najrozmaitszych zakątkach
globu. Nie należy bagatelizować tego zjawiska, zważywszy, że znaczek
pod każdą szerokością geograficzną spełnia niebłahe funkcje. Niewielki
kolorowy druk opłaty pocztowej przekracza granice religii i kultur,
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wychodzi poza uwarunkowania społeczne i polityczne, jest jednym
z nieodłącznych wymogów cywilizacji oraz wzajemnej wymiany dóbr
i myśli.
Przyglądając się znaczkom,
można bez trudu rozpoznać
zasadnicze elementy
duchowego dziedzictwa
narodu, w tym jego
religijność i oficjalnego
stosunku do religii.
Również z tego powodu
obfitość walorów pocztowych dowodzi przemożnego wpływu i popularności Papieża.
Filatelistyka jest istotnym wyznacznikiem jego recepcji w świecie.
Z usług poczty korzystają codziennie setki milionów ludzi. /PAPIEŻ
PIELGRZYM KS. Waldemar Chrostowski /.

Tekst przygotował
Jan Rybak - Prezes Koła Miejskiego PZF
w Tomaszowie Maz.

Spotkania wymienne Koła Filatelistów odbywają się w każdą niedzielę
w godz. 11.00 - 12.30 w Muzeum ul. POW 11/15
-ZAPRASZAMY-
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