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100e Geboortedag Joh. Paulus II

Komende maandag 18 mei is het precies 100 jaar geleden dat de heilige paus Johannes Paulus II in
Wadowice in Polen werd geboren. Tegelijkertijd is het vandaag – 14 mei – op de dag af 35 jaar geleden
dat hij Maastricht bezocht. Bij die gelegenheid proclameerde de paus de Sint-Servaaskerk tot basiliek.
Johannes Paulus II werd in 1920 geboren. Als Karol Wojtyla werd hij priester, hulpbisschop en later
aartsbisschop van Krakau. In 1967 werd hij benoemd tot kardinaal en in 1978 gekozen tot paus, nadat zijn
directe voorganger Johannes Paulus I al na 33 dagen overleed.
Van 11 tot en met 14 mei 1985 bracht paus Johannes Paulus II een bezoek aan Nederland. Op de laatste dag
droeg hij op vliegveld Beek – zoals Maastricht Aachen Airport toen nog heette – een openluchtmis op. Dezelfde
dag bezocht hij ook de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht.
Vicaris-generaal René Maessen was destijds deken van Maastricht. Hij herinnert zich het bezoek nog goed. "Ik
weet nog dat ik de paus mocht verwelkomen in de basiliek. Dat was een heel emotioneel moment," zo blikt

Maessen terug. Hij begeleidde de paus ook bij het tekenen van het gastenboek. De voorbereidingen voor het
bezoek waren heel intensief, weet Maessen nog. "We hadden vooraf van de beveiliging te horen gekregen dat
het pad naar de crypte vrij moest zijn, zodat de paus meteen kon doorlopen. Er mochten beslist geen rolstoelen
staan. We hebben daar toen toch een rij gehandicapten een plaats gegeven. Johannes Paulus liep onmiddelljik op
hen af om ze te begroeten. Ik kreeg een woedende blik van de secretaris, maar de paus vond het prachtig."
Paus Johannes Paulus II was een van de langst residerende pausen uit de geschiedenis. Hij overleed op 2 april
2005. Op 27 april 2014 werd hij door zijn opvolger Benedictus XVI heilig verklaard.
Foto: Paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht op 14 mei 1985.
Naast hem toenmalig deken René Maessen en bisschop Jo Gijsen.
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