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- pierwsze miejsce pochówku papieża

Jan Paweł II urodził
się 18 maja 1920
roku w Wadowicach.
Był drugim synem
Karola i Emilii
Wojtyły. Rodzina
Wojtyłów żyła
bardzo skromnie.
Jedynym źródłem
utrzymania była
pensja ojca -
wojskowego
urzędnika w
Powiatowej
Komendzie
Uzupełnień w
stopniu porucznika.
Matka pracowała
dorywczo jako
szwaczka. Edmund,
brat Karola, po
ukończeniu
wadowickiego
gimnazjum
studiował medycynę
w Krakowie i został
lekarzem.
Wojtyłowie mieli
jeszcze jedno
dziecko - Olgę, która
zmarła 16 godzin po
urodzeniu 7 lipca
1916 roku

w Bielsku-Białej.
Karola w
dzieciństwie
nazywano
najczęściej
zdrobnieniem
imienia - Lolek.
Uważano go za
chłopca
utalentowanego i
wysportowanego.
Regularnie grał w
piłkę nożną oraz
jeździł na nartach.
Bardzo ważnym
elementem życia
Karola były
wycieczki
krajoznawcze, a
także spacery po
okolicy Wadowic. W
większości
wycieczek
towarzyszył mu
ojciec. Wczesny
okres jego
dojrzewania jako
nastolatka został
naznaczony
śmiercią
najbliższych. Gdy
miał 9 lat, zmarła
matka. Trzy lata

później, 5 grudnia
1932, w wieku 26
lat, na szkarlatynę,
którą zaraził się, gdy
leczył chorych zmarł
jego brat Edmund.
18 lutego 1941 po
długiej chorobie
zmarł jego ojciec.
Od września 1930
roku, po zdaniu
egzaminów
wstępnych, Karol
Wojtyła rozpoczął
naukę w 8-letnim
Państwowym
Gimnazjum Męskim
w Wadowicach.
Według jego
katechetów,
wyróżniała go
wówczas ogromna
wiara. Katecheta ten
miał znaczny wpływ
na rozwój duchowy
młodego Karola
Wojtyły. Podczas
nauki w gimnazjum
Karol zainteresował
się teatrem,
występował w
przedstawieniach
Kółka Teatralnego

stworzonego przez
polonistów z
wadowickich
gimnazjów.
Ukończył gimnazjum
z oceną celującą.
Karol ukończył wiele
uniwersytetów.
Jesienią 1941 roku
wraz z przyjaciółmi
założył Teatr
Rapsodyczny, który
swoje pierwsze
przedstawienie
wystawił 1 listopada
1941 roku.
Rozstanie Karola
Wojtyły z teatrem
nastąpiło nagle w
1942, gdy
postanowił
studiować teologię i
wstąpił do tajnego
Metropolitalnego
Seminarium
Duchownego w
Krakowie. W okresie
od kwietnia 1945 do
sierpnia 1946
pracował na uczelni
jako asystent i
prowadził seminaria
z historii dogmatu.

Pracę magisterską
pt. „Pojęcie środka
zjednoczenia duszy
z Bogiem w nauce
św. Jana od Krzyża”
napisał na Wydziale
Teologicznym
Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Był
to też okres rozwoju
literackiego Karola
Wojtyły. Pierwszy
zbiór wierszy
„Renesansowy
psałterz “, powstały
w 1939 (wydany w
1999) jest też
wyrazem hołdu dla
wielkiej tradycji, w
tym dla Jana
Kochanowskiego. W
marcu 1946 roku
powstał między
innymi, poemat
„Pieśń o Bogu
ukrytym “, o
charakterze
wizyjnym i
mistycznym,
nawiązujący
twórczo do św. Jana
od Krzyża. 16
października

1978 roku na
zwołanym po
śmierci Jana Pawła I
drugim konklawe w
ósmym głosowaniu
kard. Karol Wojtyła
został wybrany na
papieża i przybrał
imię Jana Pawła II.
Formalna
inauguracja
pontyfikatu miała
miejsce w trakcie
mszy św. na placu
św. Piotra 22
października 1978
roku. Jan Paweł II
był pierwszym
papieżem z Polski,
jak również
pierwszym po 455
latach (od czasu
pontyfikatu
biskupem Rzymu
niebędącym
Włochem. 

Kasia
Źródła
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Od Lolka do papieża

Jan Paweł II świętym Kościoła katolickiego

Stan zdrowia Jana Pawła II zaczął się stopniowo pogarszać na
przełomie stycznia i lutego 2005 roku. Kolejne interwencje medyczne nie
przyniosły znaczącej poprawy. Za pośrednictwem mediów cały świat
mógł uczestniczyć w ostatniej papieskiej katechezie na temat cierpienia i
umierania. Szczególnie przejmujące okazały się być uroczystości
Triduum Paschalnego, w których Jan Paweł II nie mógł już osobiście
uczestniczyć, a jedynie łączył się w wiernymi duchowo ze swojej
prywatnej kaplicy. W wielkanocną środę 30 marca papież po raz ostatni
ukazała się wiernym, którzy w porze audiencji generalnej zgromadzili się
na placu św. Piotra. Nie był jednak w stanie wypowiedzieć nawet słów
błogosławieństwa. Wierni zaczynają gromadzić się i czuwać na placu
św. Piotra, aby towarzyszyć umierającemu papieżowi. Obecni przy
papieżu przekazują jedne z jego ostatnich słów, skierowane do
przybyłych na plac: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie.
Dziękuję wam za to.” W wielkanocną środę 30 marca 2005 roku papież
po raz ostatni ukazała się wiernym, którzy w porze audiencji generalnej
zgromadzili się na placu św. Piotra. Nie był jednak w stanie
wypowiedzieć nawet słów błogosławieństwa. Papież Jana Paweł II
odszedł do domu Ojca w sobotę 2 kwietnia 2005 roku. Wtedy zakończył
się jego pontyfikat, trwający 26 lat i 5 miesięcy i 17 dni.

Był to trzeci najdłużej trwający pontyfikat w historii Kościoła. Papież
zmarł w wigilię święta Bożego Miłosierdzia, które sam ustanowił na
podstawie objawień otrzymanych przez siostrę Faustynę Kowalską. Już
w czasie pogrzebu Jana Pawła II, który odbył się na placu św. Piotra 8
kwietnia, wierni wznosili okrzyki i przygotowali transparenty z włoskim
napisem „santo subito!” (święty natychmiast). Po niezwłocznym
rozpoczęciu wymaganego przez prawo procesu i zatwierdzeniu
potrzebnego cudu 1 maja 2011 roku Jan Paweł II został ogłoszony
błogosławionym. Uroczystość odbyła się w Rzymie, na placu św. Piotra i
przewodniczył jej papież Benedykt XVI. Na datę liturgicznego
wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, czyli
rocznicę inauguracji pontyfikatu. 27 kwietnia 2014 roku papież
Franciszek, w obecności papieża seniora Benedykta XVI ogłosił Jana
Pawła II świętym Kościoła katolickiego. Razem z papieżem Polakiem
został wtedy kanonizowany papież Jan XXIII. 

Źródło
domjp2.pl
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18 maja przypadła setna rocznica urodzin
Karola Wojtyły wielkiego Polaka papieża
Jana Pawła II. Nasza gmina związana jest
z naszym rodakiem poprzez Szkołę
Podstawową w Kuźnicy Grabowskiej, która
nosi imię kardynała Karola Wojtyły. Obok
szkoły stoi okazały bardzo ładny pomnik
papieża. Miejsce to jest szczególnie urokliwe,
poprzez nastrój jaki tam stwarza zadbane
otoczenie szkoły i oświetlenie pomnika. W
rocznicę urodzin papieża Wójt Gminy
Kraszewice Konrad Kuświk wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Arturem
Chowańskim złożyli pod pomnikiem wiązankę
kwiatów oddając cześć i hołd za zasługi, które
wniósł Jan Paweł II dla naszej Ojczyzny. W
kościele parafialnym w Kraszewicach, odbył
się koncert pt. „Nie zastąpi Cię nikt...”.
Koncert, który dotychczas odbywał się właśnie
przy pomniku JP II w Kuźnicy Grabowskiej
zawsze miał fenomenalną oprawę. Tym
razem, ze względu na panujące zagrożenie
koronawirusem został przeniesiony do
kościoła.

Ola

szkic szkoły w Kuźnicy Grabowskiej

-

-

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły 1920 - 2020

„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, 

lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, 

lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”

Ola

Ola
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S. P. im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej

W gminie Kraszewice, w miejscowości
Kuźnica Grabowska znajduje się
szkoła podstawowa o ponad stu letniej
tradycji. Do szkoły należą również
oddziały integracyjne. 18 maja 2010
roku odbyła się tutaj uroczystość
nadania szkole imienia Kardynała
Karola Wojtyły. Szkoła obchodziła
wtedy 100-lecie istnienia, a Karol
Wojtyła 90 rocznicę urodzin. Od tej
pory nauczanie i słowa jej patrona:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi” przyświecają
wszelkim działaniom, które mają
miejsce w jej murach. Obecność
patrona szkoły Wielkiego Polaka Jana
Pawła II jest widoczna już przed
samym budynkiem, gdzie w części
ogrodu społeczność szkolna postawiła
pomnik.

Na szkolnych korytarzach znajduje się
wiele gablot i wystawek o Janie Pawle
II. Corocznie organizuje się koncert,
upamiętniający urodziny Karola
Wojtyły oraz rocznicę uroczystości
nadania szkole imienia, na którym
gromadzą się mieszkańcy całej gminy
oraz wielu znamienitych gości. W
szkole organizuje się konkursy,
wycieczki, wystawy prac plastycznych,
również z okazji beatyfikacji i
kanonizacji Jana Pawła II. Coroczne
rekolekcje są ściśle związane z
nauczaniem Papieża. Dziedzictwo
Jana Pawła II stanowi dla
społeczności szkolnej niewyczerpane
źródło wiedzy i mądrości życiowej. To
również wielki zaszczyt i
zobowiązanie, któremu wszyscy
starają się sprostać.

Ola

SP w Kuźnicy Grabowskiej
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