18 maja przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły –
późniejszego Jana Pawła II. To dobra okazja, by przywołać
wspomnienia związane z człowiekiem, który „słynął z nieprzeciętnego
poczucia humoru, ciętych ripost, znakomitego zmysłu obserwacyjnego
i z refleksu, pozwalającego dowcipem rozładować napięte, kłopotliwe
sytuacje. To w dużej mierze dzięki tym umiejętnościom zjednywał
sobie sympatię milionów ludzi na całym świecie".
(cytat pochodzi e słowa wstępnego autora pozycji Śmiejmy się z Papieżem, s. 3)

Poniżej znajduje się kilka anegdot, które przedstawiają sylwetkę
Papieża od strony mniej pomnikowej, zabarwionej humorem.

Niejeden by się obraził, słysząc niegrzeczną uwagę, zwłaszcza od dziecka. Biskup Wojtyła
jednak nawet z impertynencji potrafił wyprowadzić piękną naukę o posłudze pasterskiej. Pewien
mały chłopiec, witając Karola Wojtyłę, mówił tak cicho, że biskup poprosił, żeby mówił trochę
głośniej, bo nie słyszy. Chłopiec bez zastanowienia krzyknął gromkim głosem: „Jak nie
słyszysz, to się nachyl!” Można sobie wyobrazić reakcję, chyba konsternację obecnych wobec
takiego zachowania chłopca. Tymczasem biskup Wojtyła przyjął to za dobrą monetę.
Rozpoczynając bowiem słowo pasterskie, nawiązał do tejże wypowiedzi w ten mniej więcej
sposób:
„Jeden z najmłodszych przedstawicieli waszej wspólnoty parafialnej już na początku mojej
obecności przypomniał mi, że mam się nachylić, aby usłyszeć to, co chcecie mi powiedzieć.
Otóż ja moim posługiwaniem pasterskim właśnie pochylam się nad wami…”.
(Śmiejmy się…, s, 35)

Któregoś razu papież (wtedy jeszcze kardynał) powiedział, że: „40% polskich kardynałów jeździ
na nartach”. Jeden z księży zauważył: „Ale przecież w Polsce jest tylko dwóch kardynałów.”
Papież na to: „Tak, tylko że kardynał Wyszyński stanowi 60%”.

Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci: „Dano wam dziś wolne w
szkole?”
– Tak – wrzasnęła z radością dzieciarnia.
– To znaczy – skomentował Jan Paweł II – że papież powinien częściej tu przyjeżdżać.

W 1992 roku ojciec Leon Knabit został zaproszony na kolację do Ojca Świętego w pałacu
watykańskim. W pewnym momencie Papież nieoczekiwanie zapytał: „To ile ojciec ma
właściwie lat?”.
– „Sześćdziesiąt trzy” – odparł benedyktyn.
– O to w tym wieku ja już byłem papieżem – odrzekł Jan Paweł II.
– Wiem o tym. Wiem i bardzo mi wstyd – powiedział ojciec Leon i obaj wybuchnęli śmiechem.

Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. Ubrany sportowo,
wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka,
podszedł więc do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta
uśmiechnęła się.
– Zapomniał pan zegarka, co?
– A skąd pani wie? – zapytał zaskoczony Wojtyła.
– Z doświadczenia – odrzekła – Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który zapomniał
zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dansing...
– Ależ proszę pani, ja jestem księdzem – przerwał jej zawstydzony Wojtyła.
– Wie pan – odpowiedziała rozbawiona nieznajoma – podrywano mnie w różny sposób, ale na
księdza to pierwszy raz.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, na świecie zamieszanie, Zbigniew Brzeziński
(ówczesny doradca prezydenta USA) miał nawiązać kontakt z Watykanem. Z trudnościami
zdobył telefon do Stolicy Apostolskiej i udało mu się porozmawiać z Papieżem. Na koniec
rozmowy poprosił:
– Czy Wasza Świątobliwość zechciałby udostępnić prywatny numer telefonu do wykorzystania
w nagłym wypadku?
Papież odsunął słuchawkę i do księdza Dziwisza nieśmiało:
– Czy ja mam jakiś prywatny telefon?

Papież na pytanie dziennikarzy jaki jest stan jego zdrowia odpowiedział: „Nie wiem, nie
czytałem porannych gazet.”

Młodzież śpiewa „sto lat, sto lat” na co Papież – „łatwiej to wyśpiewać niż wykonać”.
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