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W roku 1984 Jan Paweł II 
zaproponował Navarro-Vallso-
wi, by został szefem Biura Pra
sowego Stolicy Apostolskiej. 
Zaskoczony Hiszpan poprosi! 
o czas do namysłu. „Proszę się 
zastanowić, jak długo pan po
trzebuje" - odpowiedział pa
pież. Na co Navarro-Valls za-

Dwóch mężów Kościoła 

Joaąuin Navarro-Valls, 
świecki katolik, oraz Jo

achim Meisner, kardynał - to 
dwie wybitne postaci najnow
szej historii Kościoła. Obydwaj 

pytał, do kiedy ma czas. Karol 
Wojtyła odrzekł: „Jeśli mi pan 
odpowie jutro rano, to będzie 
bardzo dobrze". Tak zaczę
ła się trwająca 22 lata służba 

Navaro VAlls należał do grona najbliższych doradców Jana Pawia li, 
który powierza) mu niekiedy delikatne, nieformalne misje 

zmarli tego samego dnia, 5 lip
ca, pierwszy w wieku lat 80, 
drugi w wieku lat 83. 

Navarro-Valls, Hiszpan, le
karz, psychiatra, dziennikarz, 
członek Opus Dei. Na po
czątku lat 70. przeniósł się do 
Rzymu, gdzie współpracował 
z założycielem Opus Dei, Jose-
marią Escrivą. Pracował także 
jako korespondent hiszpańskie
go dziennika ABC. Tak opisy
wał swoje pierwsze spotkanie 
z Janem Pawłem II: „Papież 
młody, przekonujący, otwar
ty, radosny, mówiący w sposób 
pozytywny, to wszystko wska
zywało na coś całkiem nowe
go. I rzeczywiście tak się stało. 
(...) Pamiętam też, jak po raz 
pierwszy widziałem go, gdy się 
modlił. Już wtedy byłem pew
ny, że to człowiek święty...". 

Navarro-Vallsa jako rzecznika 
Stolicy Apostolskiej. Kompe
tentny, błyskotliwy, był jednak 
kimś więcej, niż tylko dyrekto
rem Biura Prasowego. Należał 
niewątpliwie do grona najbliż
szych doradców Jana Paw
ła II, który powierzał mu nie
kiedy delikatne, nieformalne 
misje. Obecny rzecznik Stoli
cy Apostolskiej, Greg Burkę, 
wspomina znaczącą rolę, jaką 
Navarro-Vall odgrywał np. na 
ONZ-owskich konferencjach: 
„Było zdumiewające widzieć, 
jak broni wiary, a przy tym nie 
jest w defensywie. On stał na 
czele walki". Natomiast o. Fe
derico Lombardi SJ tak opisu
je swego poprzednika: „Miał 
nie tylko dobrą prezencję, nie 
tylko mówił wieloma języka
mi, ale potrafił też zrozumieć 
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Kardynał Meisner byl przyjacielem Polski, do której często przyjeżdżał 

i przedstawić w sposób zwięzły 
i przydatny dla mediów istotę 
wydarzeń i dokumentów". 

Navarro-Valls tylko raz jak
by nie zapanował nad sytuacją 
podczas konferencji praso
wej. Było to wtedy, kiedy mu
siał ogłosić dziennikarzom, że 
stan zdrowia Jana Pawła II po
ważnie się pogorszył. Hiszpan 
po prostu się rozpłakał. Spo
tykając się ze schorowanym 
papieżem, rzecznik umacniał 
go, zachęcał do pokazywania 
się, na ile to możliwe, publicz
nie. Wspominał jednak, jak 
to Ojciec Święty z ironicznym 
uśmiechem stwierdził: „Myśli
cie, że nie widzę w telewizorze, 
co się ze mną stało". 

Dziś można mieć nadzieję, 
że Navarro-Valls spotkał swo
jego papieża. Może dołączył 
do nich na niebiańskiej łące 
kard. Joachim Meisner, któ
ry zmarł odmawiając brewiarz. 
Wielki przyjaciel Jana Pawła II 
i Benedykta XVI. Był ważnym, 
wiernym Ewangelii i Trady
cji, głosem w niemieckim Ko
ściele, który niekiedy gubi się 
w pogoni za „postępowymi" 
modami. 

Meisner urodził się w 1933 r. 
we Wrocławiu. W roku 1980 
Jan Paweł II mianował go bi
skupem Berlina, który wów
czas pozostawał jeszcze podzie
lony przez słynny mur. Meisner 
urzędował raz w jednej, raz 
w drugiej części, ale stałą sie
dzibę miał w Berlinie wschod
nim. Trzy lata później papież 
Polak powołał go do godności 
kardynała. W tym okresie nie 
brakowało oczywiście napięć 
z komunistycznymi władzami. 
Kiedyś, podczas zjazdu katoli
ków NRD-owskich w Dreźnie, 
kardynał wzywał ich, aby „nie 

podążali za żadną inną gwiazdą 
poza betlejemską". W 1988 ro
ku został arcybiskupem metro
politą Kolonii. Misję tę pełnił 
do 2014 r., czyli również wte
dy, gdy przekroczył już 75 lat, 
gdyż taka była prośba Bene
dykta XVI. 

Media przypominają, że 
kard. Meisner był jednym 
z czterech kardynałów, którzy 
napisali do papieża Franciszka 
słynne „Dubia", czyli list z py
taniami dotyczącymi adhorta-
cji Amoris letitae. Szkoda, że 
nie doczekał się jakiejkolwiek 
odpowiedzi na sformułowa
ne pytania. Meisner miał pra
wo dowiedzieć się, czy, w ja
kiej mierze i dlaczego zostało 
zmienione dotychczasowe, wy
rażone m.in. przez Jana Paw
ła II, nauczanie dotyczące sa
kramentu pokuty i Eucharystii 
w kontekście rozwiedzionych 
żyjących i współżyjących w no
wych związkach. 

Kardynał Meisner był przy
jacielem Polski, do której czę
sto przyjeżdżał, odwiedzając 
nie tylko miasto, w którym się 
urodził. Otrzymał doktoraty 
honoris causa na PAT we Wro
cławiu i na KUL. W 2012 ro
ku został odznaczony Krzyżem 
Wielkim Orderu Zasługi RP 
W jednym z wywiadów stwier
dził: „Chciałbym podkreślić, 
że co roku bywam kilka razy 
w Polsce i jeszcze nigdy nie do
świadczyłem żadnych przykro
ści na tle rasowym czy narodo
wym. Nawet w najmniejszym 
stopniu, wręcz przeciwnie". 
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