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"Jeszcze będzie pięknie,
mimo wszystko. Tylko
załóż wygodne buty, bo
masz do przejścia całe
życie."

Urodził się 100 lat temu…

Czas mija nieubłaganie. 15 lat dzieli nas już
od śmierci papieża Jana Pawła II. Dla
dzisiejszych uczniów szkół podstawowych
jest on już postacią znaną tylko ze
wspomnień i lekcji historii. Dlatego wśród
inicjatyw mających na celu uczczenie
rocznicy urodzin Ojca Świętego znalazła się i
ta gazetka. Artykuły pisali uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Henryka
Sucharskiego w Tylmanowej, oni też
przygotowali publikację, wykorzystując
platformę juniormedia.pl.

Zachęcamy do przyjęcia jej z życzliwością.
Dziś publikujemy pierwszą część. Ma ona
charakter biograficzny, poprzez teksty i
zdjęcia przypomina najważniejsze fakty z
życia Jana Pawła II.

Część drugą opublikujemy w kolejnych
dniach.

Życzymy miłej lektury i opieki świętego Jana
Pawła II każdego dnia!
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    Papież w liczbach

Papież Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 roku w
Wadowicach.  Mieszkał w Wadowicach przy ulicy Kościelnej 7. Najlepiej
rozumiał się ze swoim starszym bratem - Edmundem. Od najmłodszych lat
uczestniczył w życiu kościoła będąc ministrantem. Gdy miał 9 lat stracił
mamę. 

Od 1926 roku chodził do czteroklasowej szkoły powszechnej. Karol Wojtyła
uczęszczał też do 8 klasowego Gimnazjum Męskiego imienia Marcina
Wadowity. Zawsze starał się pomagać słabszym kolegom w nauce. Już w
gimnazjum bardzo interesował się teatrem, brał udział w przedstawieniach.
Najlepszą przyjaciółką Papieża była Danuta Michałowska z, którą bywał w
teatrze. 

Karol Wojtyła w młodości interesował się piłką nożną i jazdą na nartach. Jan
Paweł II bardzo lubił wycieczki krajoznawcze i spacery po okolicy Wadowic.
Jego pseudonim ze szkolnych lat to ,, Lolek’. 
M.Ch.

                   Dzieciństwo Karola Wojtyły

„Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich
odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na
zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim
fundamencie można też budować proces
wychowania, który stanowi podstawowy cel
rodziny i jej pierwszorzędne zadanie.”

Wrocław, 21 czerwca 1983

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też
w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś
wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od
której nie można się uchylić. Nie można
zdezerterować.”

Gdańsk, 12 czerwca 1987
J.A.

  Słowa wciąż brzmiące

Wiek - 85 lat;

Ile kilometrów przejechał swoim
autem - ok. 96 tys.;

Ile razy uczestniczył na pielgrzymkach
zagranicznych - 104;

Ile krajów odwiedził - 132;

Ile trwał pontyfikat - 26,5 roku;

Ile razy okrążył ziemię - 30 razy.

K.L.
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Mamą Karola Wojtyły była Emilia Wojtyła, z domu Kaczorowska. Urodziła się w 1884 r. w Krakowie w rodzinie
rzemieślniczej. Dorastała w rodzinie wielodzietnej (było ich trzynaścioro). Po wyjściu za mąż za Karola Wojtyłę seniora
zajmowała się krawiectwem. Zmarła 13 kwietnia 1929 roku w wieku 45 lat na zapalenie mięśnia sercowego i nerek.
Tatą Karola Wojtyły był Karol Wojtyła-senior. Urodził się w 1879 r. w Lipniku. Z zawodu był krawcem. Ożenił się z Emilią
Wojtyłą (Kaczorowską). Zmarł 18 lutego 1941 w wieku 62 lat.
Siostrą Karola Wojtyły była Olga Wojtyła. Urodziła się 7 lipca 1916. Zmarła 7 lipca 1916.
Bratem Karola Wojtyły był Edmund Wojtyła. Urodził się 27 sierpnia 1906 r. w Krakowie. W latach 1924-1930 studiował
medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W listopadzie 1932 roku zaraził się szkarlatyną ratując chorą
pacjentkę. Zmarł 4 grudnia 1932 r. w Bielsku.
Dziadkiem Karola Wojtyły był Maciej Wojtyła. Miał 4 żony: Annę Przeczek, która zmarła bardzo młodo, kolejne dwie
żony również nie dożyły starości, dopiero ostatnia żona Maria Zalewska, przeżyła z Maciejem 30 lat. Zmarł w wieku 71
lat.
Pradziadkiem  Karola Wojtyły był Bartłomiej. Nie jest znana dokładna data urodzenia, ale niektórzy wywnioskowali że
urodził się ok.1788r. Wiadomo tylko, że był synem Macieja, oraz Marianny Kowalskiej.
Babcia Jana Pawła II: Anna Przeczek- jej ojciec Franciszek urodził się w Dolnym Błędowicach, które obecnie znajdują
się w Czechach. Ojciec Emilii Wojtyły- Feliks Kaczorowski pochodził ze wschodniej Polski- urodził się z
Szczebrzeszynie.                                                        W.A.

Młody biskup Wojtyła

Emilia Wojtyła

wspólne zdjęcie

                                               Rodzina Karola Wojtyły

Jan Paweł II

Emilia Wojtyła

wspólne zdjęcie
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     Pierwsza parafia

28 września 1958 roku Karol Wojtyła, przyszły święty, został wyświęcony na biskupa Krakowa
przez ówczesnego arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Katedrze na Wawelu. 3 października,
również w katedrze, miała miejsce msza święta pontyfikalna, w czasie której młody biskup
zawierzył siebie Maryi. Na swoje hasło prowadzące wybrał zdanie ,,TOTUS TUUS” (cały Twój),
które później powtórzył jako swoje hasło papieskie. 

Jako biskup Karol Wojtyła odważnie podkreślał konieczność wychodzenia duszpasterzy ku
młodzieży. Rok po tym, przyszłemu papieżowi została przydzielona opieka nad
duszpasterstwem młodzieży. Biskupowi został przydzielony cały Kraków, a więc także Nowa
Huta. Miejsce to miało być w zamiarach rządzących władz komunistycznych pierwszym w
historii Polski miastem„bez Boga”, zbudowanym rozmyślnie bez kościoła. Na pierwsze efekty
życia bez Boga nie trzeba było długo czekać. Konsekwencją tego była przerażająca pustka
życia, zagłuszana przez młodych robotników alkoholem. Sytuacja ta stanowiła wyzwanie dla
krakowskiego Kościoła. Trudno było jednak prowadzić w Nowej Hucie duszpasterstwo, nie
posiadając tam żadnej parafii. Karol Wojtyła wiedział, że kapłan musi być blisko swoich
wiernych, dlatego organizował w Nowej Hucie msze i różne nabożeństwa pod gołym niebem,
nawet gdy naokoło panował mróz. Rozpoczął też walkę o budowę kościoła w Nowej Hucie, na
co władza wydała zgodę po październikowej odwilży w 1956 roku. Później jednak wydaną
zgodę wycofano. Życie parafialne koncentrowało się więc wokół ustawionego na placu
budowy wielkiego krzyża. Kiedy w kwietniu 1960 roku władze postanowiły go zlikwidować,
doszło do masowych rozruchów. Mieszkańcy Nowej Huty stanęli spontanicznie w obronie
krzyża. Podczas ulicznych walk milicja użyła broni, wiele osób zostało rannych lub
aresztowanych. Karol Wojtyła prowadził zaciekłą walkę z władzami o kościół w Nowej Hucie.
 Okazał się dobrym negocjatorem i w końcu w 1967 roku uzyskał zgodę na budowę świątyni.W
1963 r. Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim. Pełnił tę funkcję aż do
wyboru na Stolicę Piotrową w październiku 1978r.

G.K.

Walka o krzyż w Nowej Hucie

  
   Święcenia biskupie

Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie 1 listopada 1946 roku w
prywatnej kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, z rąk Kardynała
Adama Stefana Sapiehy. Następnego dnia młody ksiądz Wojtyła celebrował
mszę prymicyjną na Wawelu w romańskiej krypcie Św. Leonarda. 8 lipca
1946 r. ks. Wojtyła został wikarym i katechetą w parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Niegowici koło Gdowa. Sprawował tam msze
święte, spowiadał, prowadził zajęcia nauki religii, założył Koło Żywego
Różańca. 17 marca 1949 roku ks. Karol Wojtyła został przeniesiony do
Krakowa, do parafii Świętego Floriana. Samodzielnie nawiązywał kontakty ze
studentami różnych uczelni. Zbliżył do siebie młodzież poprzez stworzenie
chóru wykonującego chorał gregoriański. Łączył ich nie tylko śpiew, ale
także zamiłowanie do wędrowania po górach oraz pływanie kajakami po
rzekach.       

Ks. Wojtyła organizował spotkania kolędowe, Misteria Męki Pańskiej oraz
sprawował polowe Msze Święte podczas wycieczek z młodzieżą. W parafii
rodziło się duszpasterstwo akademickie, w ramach którego ks. Wojtyła
nazywany był od 1952 roku „Wujkiem”. Jako wikary organizował w
klasztorach zamknięte rekolekcje akademickie, opiekował się starszymi
ministrantami, zapoczątkował kursy dla narzeczonych w kościele. Ks.
Wojtyła utrzymywał kontakt z przedstawicielami świata artystycznego
poprzez wizyty w teatrze oraz udział  w dyskusjach odbywających się po
spektaklach.
W.R.
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      Papież w liczbach

„W chorobie czy w jakimkolwiek
cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej
miłości, jak dziecko, które zawierza
wszystko, co ma najdroższego, tym,
którzy je miłują, zwłaszcza swoim
rodzicom. Potrzeba nam więc tej
dziecięcej zdolności zawierzenia
siebie Temu, który jest Miłością.”       
                 
                      Olsztyn, 6 czerwca 1991

„Być człowiekiem sumienia to
znaczy wymagać od siebie,
podnosić się z własnych
upadków i ciągle na nowo się
nawracać.”
                     
                       Skoczów, 22 maja 1995
J.A.

Karol Wojtyła studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim.Wybrał studia
polonistyczne na wydziale filozoficznym.W 1946 roku został skierowany na
studia teologiczne do Rzymu. Po powrocie do kraju i pracy w parafiach,
wykładał jako profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Pierwszą
wizytę ks. Karola Wojtyły jako naukowca w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim odnotowano 10 marca 1954 r. Wygłosił wówczas referat o
systemach etycznych św. Tomasza i Maxa Schelera podczas akademii ku czci
św. Tomasza z Akwinu. Wygłosił też konferencję pt. Matka Boża w życiu
kapłana na wykładach dla duchowieństwa w sierpniu tego roku. Tym samym
dał się poznać lubelskiemu środowisku naukowemu. W zachowanym wykazie
pracowników katedr WFCh z 2 sierpnia nie figurowało nazwisko ks. Wojtyły,
ale był już na listach wykładowców, którzy mieli prowadzić wykłady zlecone,
sporządzonych 24 sierpnia i 29 września.

M.W.

           
                                                Profesor

Ile pocisków dostał podczas zamachu
- 2,

Ile miał lat gdy zmarła mama- 9, 

Ile miał lat gdy zmarł jego tata- 21, 

Ile osób beatyfikował - 1340,
 
Ile znał języków - 14,
 
Ile lat chorował na chorobę
Parkinsona - 13,

Przez ile dni był papieżem - 9666, czyli
26 lat i 6 miesięcy, 

K.L.

 Słowa wciąż
brzmiące
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        Języki obce

Jan Paweł II znał aż  7 języków  obcych  :
angielski, niemiecki, francuski, włoski,
hiszpański, rosyjski oraz łaciński. 

Ponadto Papież-Polak  przemawiał także po
litewsku, ukraińsku, węgiersku i czesku. 

Jan Paweł II przyzwyczaił wiernych do tego,
że potrafi swobodnie posługiwać się wieloma
językami. Polski papież potrafił płynnie
rozmawiać po polsku, włosku, francusku,
niemiecku, angielsku, hiszpańsku,
portugalsku, co bardzo ułatwiało mu kontakt
z każdym z kim się spotkał. Oprócz
języków współczesnych  znał także łacinę i
klasyczną grekę. 

Papież przed każdą podróżą zagraniczną
powtarzał sobie język kraju do którego leciał 
samolotem.

M.H.

Podróże apostolskie Jana Pawła II są jednym z najważniejszych symboli jego pontyfikatu. Był
pierwszym papieżem podróżującym na taką skalę.
Każda pielgrzymka Jana Pawła II, oprócz szczególnych motywów (takich jak jubileuszowe
obchody, beatyfikacje, kanonizacje, czy Światowe Dni Młodzieży), zawsze miała na celu
spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego oraz umocnienie w wierze.
Papież stale szukał kontaktu z ludźmi, wzywał do jedności chrześcijan i dialogu z innymi
religiami. Apelował o współpracę wszystkich ludzi dobrej woli w imię pokoju, sprawiedliwości
społecznej, obrony życia ludzkiego i zwalczania ubóstwa. W trakcie jego pielgrzymek 
panowała niezwykła atmosfera, wierni zyskiwali poczucie siły, jedności i solidarności. W wielu
krajach dawały one impuls do rozpoczęcia przemian społeczno-politycznych.
Podróży zagranicznych Jan Paweł II odbył 104, odwiedzając w tym czasie 132 kraje, niektóre
wielokrotnie, a w nich prawie 900 miejscowości. Jako biskup Rzymu odwiedził ponad 300
rzymskich parafii. 
Pierwszą zagraniczną pielgrzymką Jana Pawła II była podróż na Dominikanę, do Meksyku i na
Bahama w styczniu 1979 r. Ostatnią zaś pielgrzymka do Lourdes 15 – 16 VIII 2004 r. 
Łączna długość pielgrzymkowych dróg Jana Pawła II wynosi ok. 1 mln 700 tys. km. Długość ta
odpowiada trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem, czyli prawie 30- razy  okrążył
kulę ziemską. W podróżach spędził 586 dni. Najdłuższą podróżą była podróż na Daleki Wschód
i do Oceanii - trwała 13 dni i 6 godzin (18 listopada - 1 grudnia 1986r.) Ojciec Święty przebył
wtedy 49 000 km. Poza Watykanem papież spędził w sumie ponad dwa lata swego ponad 25-
letniego pontyfikatu.                                                                                                        P.H.

   

         Języki obce
                    Podróże papieża

                                                 Wybór

16 października 1978 roku, kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża, przez drugie
zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po 33 dniach pontyfikatu.
Kardynał Wojtyła został wybrany drugiego dnia konklawe. Przyjął imię Jan Paweł II, chcąc
podkreślić że będzie kontynuował zaczęte dzieło swojego poprzednika.

Gdy o godzinie 18:44 kardynał Pericle Felici ogłosił radosną nowinę że mamy papieża, tłum
zamarł w oczekiwaniu na wiadomość, kto nim zostanie. Jednakże później pytano się tylko,
skąd nowy papież pochodzi. Po chwili niepewności Jan Paweł II przemówił w języku włoskim: 
"Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju
ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji… Nie
wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym… naszym języku włoskim. Gdybym się
pomylił, poprawcie mnie."
Gdy wybrano nowego papieża wszyscy Polacy bardzo się cieszyli. Wiele dzwonów
kościelnych biło. Na ulicach Krakowa pojawiły się liczne flagi oraz zapalone świece.
Dziennikarze z całego świata pojechali do Wadowic, aby zebrać wywiady od osób które znały
papieża. 

22 października na placu św. Piotra odbyła się uroczysta msza inauguracyjna pontyfikatu,
podczas której Jan Paweł II wezwał: Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Przesłanie
to uważane jest za jeden ze społecznych i teologicznych fundamentów
pontyfikatu.                                                                                                A.Ch.
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Słowa wciąż brzmiącePapież w liczbach

Ile wydał książek jako
papież - 6,

Jak często chodził do
spowiedzi - co 2
tygodnie,

Ilu kardynałów mianował
in pectore - 1  
K.L.

Zamach na życie Jana Pawła II miał miejsce 13 maja 1981 roku. W tym dniu
Ojciec Święty odbywał audiencję generalną na placu świętego Piotra w
Rzymie. Ta audiencja była cotygodniowym spotkaniem głowy Kościoła z
wiernymi odbywającym się w każdą środę. W czasie gdy Jan Paweł II
pozdrawiał wiernych, w jego stronę  padły dwa strzały. 

Sprawcą zamachu był turecki napastnik Mehmed Ali Agca. Papież został
ciężko ranny w brzuch i rękę. Polacy byli zaniepokojeni informacją o zamachu.
Obawiali się o zdrowie duchowego przywódcy i tłumnie gromadzili w
Kościołach na modlitwie.

Jan Paweł II  przeżył zamach. Jak sam przyznawał, ocalenie zawdzięczał nie
tylko szczęściu lecz przede wszystkim  Matce Boskiej, gdyż zamach miał
miejsce w dzień rocznicy objawienia w Fatimie. Papież wybaczył zamachowcy,
a nawet się z nim spotkał.

N.H.

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja,
Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego
Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta
Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

                    Warszawa, 2 czerwca 1979 

„Często stoicie na skrzyżowaniu dróg i nie
wiecie, którą z nich wybrać, gdzie iść. Istnieje
wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań
a także wiele niejasności. W takich chwilach
nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko
Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego
przykazania są drogą pewną, wiodącą do
trwałego i pełnego szczęścia.”
          
Santiago de Compostela (Hiszpania), 19
sierpnia 1989
J.A.

                                     Zamach
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Słowa wciąż brzmiące

 
Ilu miast jest honorowym obywatelem - 120, 

Jaki miał rozmiar buta - 44,

Ilu miast w Polsce jest patronem - 8,
 
Ile lat trwała beatyfikacja - 6, 

Ile lat trwała kanonizacja - 9, 

Ilu województw jest patronem - 1,
 
Ile spędził dni w szpitalu po zamachu - 22,
 
Ilu kardynałów poparło jego kandydaturę na
papieża - 103 na 111 głosujących,

Ile napisał encyklik - 14,

K.L.

Komunizm to ideologia polityczna, której celem jest utworzenie społeczeństwa pozbawionego
ucisku i wyzysku klasowego. Środkami do tego celu mają być brak własności prywatnej,
kolektywna własność środków produkcji i wspólnotowy podział dóbr. Do Polski komunizm
dotarł w 1945 roku, w wyniku II wojny światowej, gdy nasza ojczyzna znalazła się w strefie
wpływów Związku Radzieckiego.
Jan Paweł II miał antykomunistyczne nastawienie, gdyż wiedział, że ma do czynienia z
totalitarną ideologią. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża rządząca Polską Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza obawiała się utraty wpływów społecznych. Ojciec Święty
dodawał bowiem Polakom siły i odwagi. Mimo starań, komunistom nie udało się zapobiec
pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku. To podczas tej pielgrzymki papież
wypowiedział słowa, które dosłownie zmieniły bieg historii: “ Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”
Słowa te odegrały kluczową rolę w obaleniu komunizmu, ponieważ rok później, a dokładnie
latem 1980 roku, przez Polskę przepłynęła fala strajków. Ludzie domagali się zmian
ekonomicznych oraz politycznych, mieli dość niskiej pensji i głodu. Dzięki tym strajkom
powstała “ Solidarność”, która wkrótce stała się 10-milionową siłą zapowiadającą upadek
komunizmu w Europie. Władze zaczęły zdawać sobie sprawę, jaką mocą duchową w walce o
wolną Polskę jest Jan Paweł II i jego homilie.
W 1989 roku po ponad 40 latach życia w komunistycznym kraju, Polacy w częściowo wolnych
wyborach wybrali Sejm kontraktowy. Był to koniec komunizmu w Polsce.
Nie ma wątpliwości, że Jan Paweł II znacznie przyczynił się do upadku komunizmu w naszym
kraju.                                                                                                             A.U.

„Młodość to czas, w którym człowiek
odczuwa największą potrzebę
akceptacji i wsparcia, kiedy
najbardziej pragnie być wysłuchany i
kochany.”
 
       Buenos Aires (Argentyna), 11
kwietnia 1987 

„Kościół ma wiele do powiedzenia
młodym, młodzi zaś Kościołowi. Ten
dwustronny dialog powinien
przebiegać w klimacie serdeczności,
otwarcia się i odwagi.”
      
      VII Światowy dzień Młodzieży, 12 
kwietnia 1992
J.A.

 
     Papież w liczbach

                                              Jan Paweł II a komunizm
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Tutaj jest miejsce dla artykułu Weroniki Adamczyk, obok wklej zdjęcie. 

Papież i młodzi

Jan Paweł II był bardzo dobrym człowiekiem. Miał świetny kontakt z ludźmi młodymi, a jako papież poświęcał im dużo czasu. Wielokrotnie
powtarzał, że przy nich zawsze czuł się młodo. Ojciec święty miał wielki dar do porozumiewania się z młodzieżą, dostrzegał w niej zapał, radość
i cierpliwość, jaką okazywali na każdym spotkaniu z nim. Bardzo kochał młodych, a oni odwzajemniali mu to uczucie, byli nim zafascynowani,
nawet gdy był chory i nie był w stanie ukryć cierpienia. Jan Paweł II zawsze był i nadal jest dla nich autorytetem do naśladowania.
Papież będąc w Polsce podczas swoich podróży pokazywał się w oknie papieskim przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie i stamtąd przemawiał
do ludzi. Te spotkania, w trakcie których mogli zobaczyć papieża Polaka, był dla nich wielką radością. W ich trakcie papież chciał zachęcić
wszystkich do wiary w Boga. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego, że w obecnych czasach każdy uważa, że może wierzyć w co tylko zechce.
Wiedział jednak także, że światu potrzeba ludzi znających swoją wiarę, pogłębiających ją i świadomych tego, w Kogo wierzą. Właśnie dlatego
papież zachęcał młodych do pogłębiania wiary.   
Papież kochał młodzież, dlatego postanowił zorganizować Światowe Dni Młodzieży dla ludzi z całego świata. Miał nadzieję, że przybędzie na nie
dużo młodych, bo chciał by kroczyli  Bożymi drogami. Pragnął przemawiać do wszystkich, którzy chcieli go słuchać. W tych spotkaniach
uczestniczyły tysiące, a czasami nawet miliony ludzi. ŚDM organizowane są co trzy lata, na różnych kontynentach. Po raz pierwszy odbyły się w
1986r. (było to spotkanie diecezjalne), a w 1987r. odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowe w Argentynie. Takich spotkań młodzieży z
całego świata odbyło się już 14, w tym dwa w Polsce (w 1991 r. w Częstochowie, uczestniczyło w nich wtedy ok.1,6 mln osób oraz w 2016r. w
Krakowie; wzięło w nim udział ponad 3,5 mln ludzi). 
Myślę że św. Jan Paweł II wciąż jest autorytetem dla wielu młodych ludzi. Przez swoje życie pokazał jak być dobrym, mądrym. Nauczył
przebaczać i kochać bliźniego. Przez swój wieczny młodzieńczy zapał udowodnił, że warto jest z uśmiechem znosić wszelkie trudy i nigdy się
nie poddawać.                                                    W.A.

W 1978r. pierwszy raz w historii chrześcijańskiej papieżem został Polak. Człowiek z kraju, w którym władzę sprawowali
komuniści. Wszyscy zastanawiali się, jaki będzie jego pontyfikat. Okazał się wspaniały. Ukierunkowany na człowieka:
człowieka każdej rasy, narodowości, wyznania bo przecież każdego kocha Bóg. 
W tym czasie Jan Paweł II odbył wiele pielgrzymek, w czasie których głosił orędzie pokoju, bronił praw rodzin,
nienarodzonych dzieci. Podczas pielgrzymek brał dzieci na ręce;  przytulał niepełnosprawnych i chorych. Tymi gestami
pokazywał Bożą Ojcowską miłość do ludzi. Swoim przykładem przyciągał wielu ludzi do Boga. Był pierwszym
Papieżem, który dążył do porozumienia między rożnymi religiami. Kochał młodzież mówił, że jesteśmy solą tej ziemi.
Prostymi słowami mówił do młodzieży o “Bożej miłości przemieniającej i przynoszącej pokój przez przebaczenie i
pojednanie”. Dzięki tym wszystkim działaniom papież okazał się mostem między Bogiem a ludźmi. Jego miłość do ludzi
jest tak wielka, że poszedł do celi człowieka, który próbował go zabić i przebaczył mu.                               A.U.

                                                    Papież i młodzież

                                Pontyfikat - most między Bogiem a ludźmi
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Papież w liczbach Słowa wciąż brzmiące

Ile napisał listów apostolskich - 42,
 
Ile napisał athortacji - 14, 

Ile napisał konstytucji apostolskich - 12,
 
Ile wydał książek jako Karol Wojtyła - 12,

Na ilu światowych Dniach Młodzieży był - 9,

Którym polskim papieżem był - 1-szym,

Ile miał lat gdy przyjął Pierwszą Komunię
Świętą - 9,
 
Którym był papieżem - 264.

K.L.

13  maja 1981r. podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie papież został  postrzelony przez Alego
Agcę. Papież został postrzelony w okolice jamy brzusznej, prawe przedramię oraz palec wskazujący u lewej dłoni.
Następstwem tego postrzału była choroba Parkinsona.  W lipcu 1992 r. przeszedł operację w celu usunięcia guza
nowotworowego w jelicie grubym. Przeszedł zabieg tracheotomii wykonany z powodu niewydolności oddechowej. 

W 1992 r. papież w 11. rocznicę zamachu ustanowił Światowy Dzień Chorego.

Jan Paweł II w ostatnich tygodniach  przestał mówić, ale ukazywał się w oknie i błogosławił. Do ostatniej chwili chciał
być obecny z ludźmi. Papież cierpiał we wspólnocie z Chrystusem i dlatego jego przesłanie, nawet wtedy gdy milczał,
było tak wymowne i owocne. Jego cierpienie okazało się najpiękniejszą encykliką  jego życia pisaną milczeniem i
gestami. Zrozumieli go wszyscy, mali i wielcy, młodzi i starzy, a nawet stojący daleko od Kościoła.

A.N.

„Nie bójcie się zbliżyć do Chrystusa,
przekroczyć progu Jego domu,
rozmawiać z Nim twarzą w twarz jak z
przyjacielem. Nie bójcie się nowego
życia, które On wam ofiarowuje.”         
      

 Castel Gandolfo, 15 sierpnia 1996 r.

„Zadawajcie sobie pytanie: jak
powinienem przeżyć swoje życie, aby
go nie zmarnować?Na jakim
fundamencie powinienem je budować,
aby było naprawdę szczęśliwe?”
        
podczas III Światowego Dnia
Młodzieży, 27 marca 1988r.

J.A.

                                   Choroba i cierpienie papieża
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  Z nauczania Jana Pawła II: Miłosierdzie Boże w przypowieści o synu marnotrawnym

Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 02.04.2005 r. o godzinie 21.37 w Watykanie. W momencie śmierci przy Janie Pawle II
byli dwaj osobiści sekretarze: ks. abp Stanisław Dziwisz, który trzymał Papieża za rękę i ks. prał. Mieczysław Mokrzycki.
Ojcu Świętemu towarzyszyli również sekretarz stanu kard. Angelo Sodano i kard. Joseph Ratzinger, osobisty lekarz
Jana Pawła II dr Renato Buzzonetti, a także polskie siostry sercanki i dwaj inni doktorzy.Jak stwierdzają świadkowie
Jan Paweł II był do ostatniej chwili przytomny. Tuż przed śmiercią powiedział „Amen”.Przyczyną jego śmierci był szok
septyczny i nieodwracalna zapaść sercowo-naczyniowa.

Wiadomość o śmierci Karola Wojtyły trafiła do 100 tys. wiernych którzy modlili się na placu św. Piotra. Po śmierci Jana
Pawła II w Polsce ogłoszono pięciodniową żałobę narodową. Cały świat został okryty czarnym kolorem.
Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia 2005 roku, uroczystości żałobne wraz z mszą pogrzebową w Watykanie
emitowały stacje telewizyjne na całym świecie. Na ceremonię przybyło do Rzymu około 4 milionów ludzi. W pogrzebie
uczestniczyło 4 królów, 5 królowych i ponad 70 prezydentów państw reprezentujących kraje z różnych zakątków globu.
Miliony zgromadzonych tam ludzi, tak jak i w kościołach oraz przed telewizorami, miało łzy w oczach. W Krakowie 800
tys. osób żegnało Jana Pawła II na Błoniach. Ludzie stali w skupieniu i milczeniu. Kiedy trumnę z ciałem papieża
zaczęto wnosić z Placu Świętego Piotra do Watykańskiej Bazyliki, na Błoniach rozległy się oklaski. Karol Wojtyła żył
prawie 85 lat. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy i 17
dni.                                                                                                                  Ł.Z.

Słowo “miłosierdzie” nie pojawia się ani razu w przypowieści o synu marnotrawnym, jednak jest jej zasadniczą kwestią. Miłosierdzie jest jednym z
głównych tematów nauczania Jezusa. Ale co kryje się za słowem miłosierdzie?
Stary Testament do określania miłosierdzia używa między innymi słów hesed i rahamim. Hesed oznacza przede wszystkim wierność, wierność temu,
komu okazujemy miłosierdzie, ale również wierność samemu sobie, odpowiedzialność za swoją decyzję o miłości. W Biblii jest to często pokazane
obrazowo - Bóg rezygnuje z kary dla Izraela “dla świętego Imienia” swojego. Drugi wyraz - rahamim znaczy tyle, co miłość matczyna, miłość
bezwarunkowa, więź pomiędzy matką a dzieckiem.
Kiedy syn marnotrawny wydaje wszystkie pieniądze, doznaje głodu, przypomina sobie o ojcu. Chce pracować jako najemnik, bo widzi, że utracił nie tylko
dobra materialne, ale też duchowe - odszedł od kochającego ojca i zapomniał o nim. Wie, że nie zasługuje już na jego miłość, że nie może odzyskać
godności syna. Dlatego pragnie zostać pracownikiem, żeby móc przynajmniej zaspokoić głód, pragnienie i znaleźć dach nad głową.
Jednak ojciec wybiega mu na spotkanie, przyodziewa go w najlepsze szaty i urządza ucztę. Zwykła sprawiedliwość kazałaby zatrudnić syna i traktować jak
najemnika, ponieważ stracił przekazany mu majątek oraz, co ważniejsze, dobrowolnie zostawił ojca i skazał go na cierpienie.
Dla ojca ważniejszy jest dobry czyn syna - zauważenie swojego grzechu, szczery żal i przeprosiny - niż wszystkie złe uczynki, które wcześniej popełnił.
Ojciec nie skupia się na błędach, tylko na nawróceniu, ponieważ miłość ojca jest większa niż grzechy syna. Jan Paweł II w swojej encyklice Dives in
misericordia pisze: “Miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości”.
Miłosierdzie jest szczególnie widoczne w zetknięciu z ludzkim cierpieniem, krzywdą, nędzą. Współczucie i dobra wola nie wystarczą, żeby człowiekowi
pomóc. Trzeba odważnych czynów wypełnionych miłością. Jezus wymaga od nas kierowania się w życiu miłosierdziem. “Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
Według słów Jana Pawła II “ukazanie człowieka w pełnej godności jego człowieczeństwa nie może się dokonać inaczej niż przez odniesienie do Boga”.
Każda osoba do głębokiej radości, prawdziwego spełnienia potrzebuje Boga.
“Świat dzisiejszy okazuje się zarazem mocny i słaby, zdolny do najlepszego i do najgorszego; stoi bowiem przed nim otworem droga do wolności i do
niewolnictwa, do postępu i cofania się, do braterstwa i nienawiści.” (Sobór watykański II) Człowiek sam nie poradzi sobie ze złem tego świata, co widać
wyraźnie na przykładzie przypowieści o synu marnotrawnym. W chwilach zwątpienia, załamania, beznadziei, jedyną nadzieją jest pełny miłosierdzia Bóg,
który nas nie potępi i zawsze poda pomocną dłoń.
U.M.

                 Śmierć i pogrzeb Jana Pawła II
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	Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie 1 listopada 1946 roku w prywatnej kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, z rąk Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Następnego dnia młody ksiądz Wojtyła celebrował mszę prymicyjną na Wawelu w romańskiej krypcie Św. Leonarda. 8 lipca 1946 r. ks. Wojtyła został wikarym i katechetą w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici koło Gdowa. Sprawował tam msze święte, spowiadał, prowadził zajęcia nauki religii, założył Koło Żywego Różańca. 17 marca 1949 roku ks. Karol Wojtyła został przeniesiony do Krakowa, do parafii Świętego Floriana. Samodzielnie nawiązywał kontakty ze studentami różnych uczelni. Zbliżył do siebie młodzież poprzez stworzenie chóru wykonującego chorał gregoriański. Łączył ich nie tylko śpiew, ale także zamiłowanie do wędrowania po górach oraz pływanie kajakami po rzekach.
	Ks. Wojtyła organizował spotkania kolędowe, Misteria Męki Pańskiej oraz sprawował polowe Msze Święte podczas wycieczek z młodzieżą. W parafii rodziło się duszpasterstwo akademickie, w ramach którego ks. Wojtyła nazywany był od 1952 roku „Wujkiem”. Jako wikary organizował w klasztorach zamknięte rekolekcje akademickie, opiekował się starszymi ministrantami, zapoczątkował kursy dla narzeczonych w kościele. Ks. Wojtyła utrzymywał kontakt z przedstawicielami świata artystycznego poprzez wizyty w teatrze oraz udział  w dyskusjach odbywających się po spektaklach.
	28 września 1958 roku Karol Wojtyła, przyszły święty, został wyświęcony na biskupa Krakowa przez ówczesnego arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Katedrze na Wawelu. 3 października, również w katedrze, miała miejsce msza święta pontyfikalna, w czasie której młody biskup zawierzył siebie Maryi. Na swoje hasło prowadzące wybrał zdanie ,,TOTUS TUUS” (cały Twój), które później powtórzył jako swoje hasło papieskie.

	Święcenia biskupie
	Jako biskup Karol Wojtyła odważnie podkreślał konieczność wychodzenia duszpasterzy ku młodzieży. Rok po tym, przyszłemu papieżowi została przydzielona opieka nad duszpasterstwem młodzieży. Biskupowi został przydzielony cały Kraków, a więc także Nowa Huta. Miejsce to miało być w zamiarach rządzących władz komunistycznych pierwszym w historii Polski miastem„bez Boga”, zbudowanym rozmyślnie bez kościoła. Na pierwsze efekty życia bez Boga nie trzeba było długo czekać. Konsekwencją tego była przerażająca pustka życia, zagłuszana przez młodych robotników alkoholem. Sytuacja ta stanowiła wyzwanie dla krakowskiego Kościoła. Trudno było jednak prowadzić w Nowej Hucie duszpasterstwo, nie posiadając tam żadnej parafii. Karol Wojtyła wiedział, że kapłan musi być blisko swoich wiernych, dlatego organizował w Nowej Hucie msze i różne nabożeństwa pod gołym niebem, nawet gdy naokoło panował mróz. Rozpoczął też walkę o budowę kościoła w Nowej Hucie, na co władza wydała zgodę po październikowej odwilży w 1956 roku. Później jednak wydaną zgodę wycofano. Życie parafialne koncentrowało się więc wokół ustawionego na placu budowy wielkiego krzyża. Kiedy w kwietniu 1960 roku władze postanowiły go zlikwidować, doszło do masowych rozruchów. Mieszkańcy Nowej Huty stanęli spontanicznie w obronie krzyża. Podczas ulicznych walk milicja użyła broni, wiele osób zostało rannych lub aresztowanych. Karol Wojtyła prowadził zaciekłą walkę z władzami o kościół w Nowej Hucie.  Okazał się dobrym negocjatorem i w końcu w 1967 roku uzyskał zgodę na budowę świątyni.W 1963 r. Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim. Pełnił tę funkcję aż do wyboru na Stolicę Piotrową w październiku 1978r.

	Profesor
	Karol Wojtyła studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim.Wybrał studia polonistyczne na wydziale filozoficznym.W 1946 roku został skierowany na studia teologiczne do Rzymu. Po powrocie do kraju i pracy w parafiach, wykładał jako profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Pierwszą wizytę ks. Karola Wojtyły jako naukowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odnotowano 10 marca 1954 r. Wygłosił wówczas referat o systemach etycznych św. Tomasza i Maxa Schelera podczas akademii ku czci św. Tomasza z Akwinu. Wygłosił też konferencję pt. Matka Boża w życiu kapłana na wykładach dla duchowieństwa w sierpniu tego roku. Tym samym dał się poznać lubelskiemu środowisku naukowemu. W zachowanym wykazie pracowników katedr WFCh z 2 sierpnia nie figurowało nazwisko ks. Wojtyły, ale był już na listach wykładowców, którzy mieli prowadzić wykłady zlecone, sporządzonych 24 sierpnia i 29 września.
	Papież w liczbach
	Słowa wciąż brzmiące
	Ile pocisków dostał podczas zamachu - 2,
	„W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym, którzy je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością.”
	Ile miał lat gdy zmarła mama- 9,
	Ile miał lat gdy zmarł jego tata- 21,
	Ile osób beatyfikował - 1340,   Ile znał języków - 14,
	Olsztyn, 6 czerwca 1991
	„Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać.”
	Ile lat chorował na chorobę Parkinsona - 13,  Przez ile dni był papieżem - 9666, czyli 26 lat i 6 miesięcy,   K.L.
	Skoczów, 22 maja 1995
	Wybór
	16 października 1978 roku, kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża, przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po 33 dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany drugiego dnia konklawe. Przyjął imię Jan Paweł II, chcąc podkreślić że będzie kontynuował zaczęte dzieło swojego poprzednika.
	Gdy o godzinie 18:44 kardynał Pericle Felici ogłosił radosną nowinę że mamy papieża, tłum zamarł w oczekiwaniu na wiadomość, kto nim zostanie. Jednakże później pytano się tylko, skąd nowy papież pochodzi. Po chwili niepewności Jan Paweł II przemówił w języku włoskim:
	"Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji… Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym… naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie." Gdy wybrano nowego papieża wszyscy Polacy bardzo się cieszyli. Wiele dzwonów kościelnych biło. Na ulicach Krakowa pojawiły się liczne flagi oraz zapalone świece. Dziennikarze z całego świata pojechali do Wadowic, aby zebrać wywiady od osób które znały papieża.
	22 października na placu św. Piotra odbyła się uroczysta msza inauguracyjna pontyfikatu, podczas której Jan Paweł II wezwał: Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Przesłanie to uważane jest za jeden ze społecznych i teologicznych fundamentów pontyfikatu.                                                                                                A.Ch.



	Języki obce
	Podróże papieża

	Języki obce
	Podróże apostolskie Jana Pawła II są jednym z najważniejszych symboli jego pontyfikatu. Był pierwszym papieżem podróżującym na taką skalę. Każda pielgrzymka Jana Pawła II, oprócz szczególnych motywów (takich jak jubileuszowe obchody, beatyfikacje, kanonizacje, czy Światowe Dni Młodzieży), zawsze miała na celu spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego oraz umocnienie w wierze. Papież stale szukał kontaktu z ludźmi, wzywał do jedności chrześcijan i dialogu z innymi religiami. Apelował o współpracę wszystkich ludzi dobrej woli w imię pokoju, sprawiedliwości społecznej, obrony życia ludzkiego i zwalczania ubóstwa. W trakcie jego pielgrzymek  panowała niezwykła atmosfera, wierni zyskiwali poczucie siły, jedności i solidarności. W wielu krajach dawały one impuls do rozpoczęcia przemian społeczno-politycznych. Podróży zagranicznych Jan Paweł II odbył 104, odwiedzając w tym czasie 132 kraje, niektóre wielokrotnie, a w nich prawie 900 miejscowości. Jako biskup Rzymu odwiedził ponad 300 rzymskich parafii.  Pierwszą zagraniczną pielgrzymką Jana Pawła II była podróż na Dominikanę, do Meksyku i na Bahama w styczniu 1979 r. Ostatnią zaś pielgrzymka do Lourdes 15 – 16 VIII 2004 r.
	Jan Paweł II znał aż  7 języków  obcych  : angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski oraz łaciński.
	Ponadto Papież-Polak  przemawiał także po litewsku, ukraińsku, węgiersku i czesku.
	Jan Paweł II przyzwyczaił wiernych do tego, że potrafi swobodnie posługiwać się wieloma językami. Polski papież potrafił płynnie rozmawiać po polsku, włosku, francusku, niemiecku, angielsku, hiszpańsku, portugalsku, co bardzo ułatwiało mu kontakt z każdym z kim się spotkał. Oprócz języków współczesnych  znał także łacinę i klasyczną grekę.
	Łączna długość pielgrzymkowych dróg Jana Pawła II wynosi ok. 1 mln 700 tys. km. Długość ta odpowiada trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem, czyli prawie 30- razy  okrążył kulę ziemską. W podróżach spędził 586 dni. Najdłuższą podróżą była podróż na Daleki Wschód i do Oceanii - trwała 13 dni i 6 godzin (18 listopada - 1 grudnia 1986r.) Ojciec Święty przebył wtedy 49 000 km. Poza Watykanem papież spędził w sumie ponad dwa lata swego ponad 25-letniego pontyfikatu.                                                                                                        P.H.
	Papież przed każdą podróżą zagraniczną powtarzał sobie język kraju do którego leciał  samolotem.
	Zamach
	Zamach na życie Jana Pawła II miał miejsce 13 maja 1981 roku. W tym dniu Ojciec Święty odbywał audiencję generalną na placu świętego Piotra w Rzymie. Ta audiencja była cotygodniowym spotkaniem głowy Kościoła z wiernymi odbywającym się w każdą środę. W czasie gdy Jan Paweł II pozdrawiał wiernych, w jego stronę  padły dwa strzały.
	Sprawcą zamachu był turecki napastnik Mehmed Ali Agca. Papież został ciężko ranny w brzuch i rękę. Polacy byli zaniepokojeni informacją o zamachu. Obawiali się o zdrowie duchowego przywódcy i tłumnie gromadzili w Kościołach na modlitwie.
	Jan Paweł II  przeżył zamach. Jak sam przyznawał, ocalenie zawdzięczał nie tylko szczęściu lecz przede wszystkim  Matce Boskiej, gdyż zamach miał miejsce w dzień rocznicy objawienia w Fatimie. Papież wybaczył zamachowcy, a nawet się z nim spotkał.
	Ile wydał książek jako papież - 6,
	Jak często chodził do spowiedzi - co 2 tygodnie,
	Ilu kardynałów mianował in pectore - 1

	Papież w liczbach
	„Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia, kiedy najbardziej pragnie być wysłuchany i kochany.”
	Buenos Aires (Argentyna), 11 kwietnia 1987   „Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościołowi. Ten dwustronny dialog powinien przebiegać w klimacie serdeczności, otwarcia się i odwagi.”
	VII Światowy dzień Młodzieży, 12  kwietnia 1992
	Jan Paweł II był bardzo dobrym człowiekiem. Miał świetny kontakt z ludźmi młodymi, a jako papież poświęcał im dużo czasu. Wielokrotnie powtarzał, że przy nich zawsze czuł się młodo. Ojciec święty miał wielki dar do porozumiewania się z młodzieżą, dostrzegał w niej zapał, radość i cierpliwość, jaką okazywali na każdym spotkaniu z nim. Bardzo kochał młodych, a oni odwzajemniali mu to uczucie, byli nim zafascynowani, nawet gdy był chory i nie był w stanie ukryć cierpienia. Jan Paweł II zawsze był i nadal jest dla nich autorytetem do naśladowania. Papież będąc w Polsce podczas swoich podróży pokazywał się w oknie papieskim przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie i stamtąd przemawiał do ludzi. Te spotkania, w trakcie których mogli zobaczyć papieża Polaka, był dla nich wielką radością. W ich trakcie papież chciał zachęcić wszystkich do wiary w Boga. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego, że w obecnych czasach każdy uważa, że może wierzyć w co tylko zechce. Wiedział jednak także, że światu potrzeba ludzi znających swoją wiarę, pogłębiających ją i świadomych tego, w Kogo wierzą. Właśnie dlatego papież zachęcał młodych do pogłębiania wiary.    Papież kochał młodzież, dlatego postanowił zorganizować Światowe Dni Młodzieży dla ludzi z całego świata. Miał nadzieję, że przybędzie na nie dużo młodych, bo chciał by kroczyli  Bożymi drogami. Pragnął przemawiać do wszystkich, którzy chcieli go słuchać. W tych spotkaniach uczestniczyły tysiące, a czasami nawet miliony ludzi. ŚDM organizowane są co trzy lata, na różnych kontynentach. Po raz pierwszy odbyły się w 1986r. (było to spotkanie diecezjalne), a w 1987r. odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowe w Argentynie. Takich spotkań młodzieży z całego świata odbyło się już 14, w tym dwa w Polsce (w 1991 r. w Częstochowie, uczestniczyło w nich wtedy ok.1,6 mln osób oraz w 2016r. w Krakowie; wzięło w nim udział ponad 3,5 mln ludzi).  Myślę że św. Jan Paweł II wciąż jest autorytetem dla wielu młodych ludzi. Przez swoje życie pokazał jak być dobrym, mądrym. Nauczył przebaczać i kochać bliźniego. Przez swój wieczny młodzieńczy zapał udowodnił, że warto jest z uśmiechem znosić wszelkie trudy i nigdy się nie poddawać.                                                    W.A.

	W 1978r. pierwszy raz w historii chrześcijańskiej papieżem został Polak. Człowiek z kraju, w którym władzę sprawowali komuniści. Wszyscy zastanawiali się, jaki będzie jego pontyfikat. Okazał się wspaniały. Ukierunkowany na człowieka: człowieka każdej rasy, narodowości, wyznania bo przecież każdego kocha Bóg.  W tym czasie Jan Paweł II odbył wiele pielgrzymek, w czasie których głosił orędzie pokoju, bronił praw rodzin, nienarodzonych dzieci. Podczas pielgrzymek brał dzieci na ręce;  przytulał niepełnosprawnych i chorych. Tymi gestami pokazywał Bożą Ojcowską miłość do ludzi. Swoim przykładem przyciągał wielu ludzi do Boga. Był pierwszym Papieżem, który dążył do porozumienia między rożnymi religiami. Kochał młodzież mówił, że jesteśmy solą tej ziemi. Prostymi słowami mówił do młodzieży o “Bożej miłości przemieniającej i przynoszącej pokój przez przebaczenie i pojednanie”. Dzięki tym wszystkim działaniom papież okazał się mostem między Bogiem a ludźmi. Jego miłość do ludzi jest tak wielka, że poszedł do celi człowieka, który próbował go zabić i przebaczył mu.                               A.U.


	Choroba i cierpienie papieża
	13  maja 1981r. podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie papież został  postrzelony przez Alego Agcę. Papież został postrzelony w okolice jamy brzusznej, prawe przedramię oraz palec wskazujący u lewej dłoni. Następstwem tego postrzału była choroba Parkinsona.  W lipcu 1992 r. przeszedł operację w celu usunięcia guza nowotworowego w jelicie grubym. Przeszedł zabieg tracheotomii wykonany z powodu niewydolności oddechowej.
	W 1992 r. papież w 11. rocznicę zamachu ustanowił Światowy Dzień Chorego.
	Jan Paweł II w ostatnich tygodniach  przestał mówić, ale ukazywał się w oknie i błogosławił. Do ostatniej chwili chciał być obecny z ludźmi. Papież cierpiał we wspólnocie z Chrystusem i dlatego jego przesłanie, nawet wtedy gdy milczał, było tak wymowne i owocne. Jego cierpienie okazało się najpiękniejszą encykliką  jego życia pisaną milczeniem i gestami. Zrozumieli go wszyscy, mali i wielcy, młodzi i starzy, a nawet stojący daleko od Kościoła.
	„Nie bójcie się zbliżyć do Chrystusa, przekroczyć progu Jego domu, rozmawiać z Nim twarzą w twarz jak z przyjacielem. Nie bójcie się nowego życia, które On wam ofiarowuje.”
	Castel Gandolfo, 15 sierpnia 1996 r.
	„Zadawajcie sobie pytanie: jak powinienem przeżyć swoje życie, aby go nie zmarnować?Na jakim fundamencie powinienem je budować, aby było naprawdę szczęśliwe?”
	podczas III Światowego Dnia Młodzieży, 27 marca 1988r.
	Śmierć i pogrzeb Jana Pawła II
	Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 02.04.2005 r. o godzinie 21.37 w Watykanie. W momencie śmierci przy Janie Pawle II byli dwaj osobiści sekretarze: ks. abp Stanisław Dziwisz, który trzymał Papieża za rękę i ks. prał. Mieczysław Mokrzycki. Ojcu Świętemu towarzyszyli również sekretarz stanu kard. Angelo Sodano i kard. Joseph Ratzinger, osobisty lekarz Jana Pawła II dr Renato Buzzonetti, a także polskie siostry sercanki i dwaj inni doktorzy.Jak stwierdzają świadkowie Jan Paweł II był do ostatniej chwili przytomny. Tuż przed śmiercią powiedział „Amen”.Przyczyną jego śmierci był szok septyczny i nieodwracalna zapaść sercowo-naczyniowa.
	Wiadomość o śmierci Karola Wojtyły trafiła do 100 tys. wiernych którzy modlili się na placu św. Piotra. Po śmierci Jana Pawła II w Polsce ogłoszono pięciodniową żałobę narodową. Cały świat został okryty czarnym kolorem.
	Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia 2005 roku, uroczystości żałobne wraz z mszą pogrzebową w Watykanie emitowały stacje telewizyjne na całym świecie. Na ceremonię przybyło do Rzymu około 4 milionów ludzi. W pogrzebie uczestniczyło 4 królów, 5 królowych i ponad 70 prezydentów państw reprezentujących kraje z różnych zakątków globu. Miliony zgromadzonych tam ludzi, tak jak i w kościołach oraz przed telewizorami, miało łzy w oczach. W Krakowie 800 tys. osób żegnało Jana Pawła II na Błoniach. Ludzie stali w skupieniu i milczeniu. Kiedy trumnę z ciałem papieża zaczęto wnosić z Placu Świętego Piotra do Watykańskiej Bazyliki, na Błoniach rozległy się oklaski. Karol Wojtyła żył prawie 85 lat. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy i 17 dni.                                                                                                                  Ł.Z.

	Z nauczania Jana Pawła II: Miłosierdzie Boże w przypowieści o synu marnotrawnym


