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Krótko o Janie Pawle II:

1 listopada 1946r.  z rąk kardynała Sapiehy otrzymał
święcenie kapłańskie, po czym odprawił swoją
pierwszą msze świętą. 

15 listopada udał się do Rzymu, aby podjąć studia na
Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim –
Angelicum. Wojtyła dzięki prowadzeniu pielgrzymek i
rekolekcji dostał przydomek „Wujek”.

W lipcu 1958r. Nadeszła z Rzymu decyzja od Piusa
XII dotycząca powołania Wojtyły na biskupa
pomocniczego archidiecezji. 

Jego konsekracji 28 lipca 1958r. przed głównym
ołtarzem katedry wawelskiej, dokonali arcybiskup
Eugeniusz Baziak, biskupi Franciszek Jop i Bolesław
Kominek.

30 grudnia 1963r. papież Paweł VI poinformował
biskupa Wojtyłę telefonicznie o nominacji na
stanowisko arcybiskupa metropolity krakowskiego. 

26 czerwca 1967r. papież Paweł VI mianował
arcybiskupa Wojtyłę kardynałem.
Głosowanie przeprowadzone 16 października 1978r.
wskazało na nowego papieża Karola Wojtyłę. 
22 października odbyła się inauguracja pontyfikatu.
W czasie homilii wypowiedział słynne słowa: 
„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy.
Pod koniec lat 90, widać było, że Jan Paweł II cierpi
na chorobę Parkinsona, która stopniowo się
pogłębiała. Mimo wszystko Jan Paweł II wciąż
podróżował i do końca z pełnym zaangażowaniem
pełnił swoją posługę. Niedługo przed śmiercią stracił
głos i nie mógł przemawiać do wiernych. 
Zmarł 2 kwietnia 2005 r.

Mały Jan Paweł II

Jan Paweł II

Karol Józef Wojtyła przyszedł na świat 18 maja
1920r. Ponad miesiąc później został ochrzczony (20
czerwca 1920r.). 
Chłopiec miał o 14 lat starszego brata Edmunda
(1906-1932) i siostrę Olgę, lecz ona zmarła tuż po
urodzeniu. W pierwszej klasie gimnazjum, wstąpił do
kółka ministranckiego prowadzonego przez księdza
Kazimierza Figlewicza.
18 stycznia1941r. Zmarł ojciec przyszłego papieża,
przez co był teraz sam, więc zamieszkał u państwa
Kydryńskich którzy ofiarowali mu swoją pomoc.
W 1942 Karol wstąpił do tajnego seminarium
duchowego, w którym asystował księdzu.

Źródło: Internet
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PIELGRZYMKI ŚW. JANA PAWŁA II

Jan Paweł II odwiedził wszystkie zamieszkane kontynenty. 
Wyczulony na krzywdę ludzi, jeździł do nich, 

bo wiedział że oni do niego nie przyjadą. 

Św. Jan Paweł II odbył aż 104 zagraniczne pielgrzymki, w tym 8 do ojczyzny. 

Podczas podróży odwiedził 135 krajów, wiele z nich kilkakrotnie m.in. Polskę, Francję, USA, Meksyk czy
Hiszpanie. Gdyby zliczyć kilometry przebyte w czasie tych podróży, można by 30 razy okrążyć Ziemię wokół
równika.

Każda podróż Ojca Świętego była, jak sam kiedyś powiedział, „autentyczną pielgrzymką do żywego
sanktuarium Ludu Bożego."

Jan Paweł II w USA

Stany Zjednoczone

Spotykał się z mieszkańcami starego Bostonu i
katolickiego Nowego Jorku. Tu odwiedził dzielnice
biedy – afrykański Harlem i latynoski Bronx
Rozmawiał też z finansistami z Wall Street.
Najważniejszym wydarzeniem podróży była wizyta w
ONZ(Organizacja Narodów Zjednoczonych). Jan
Paweł II jako pierwszy w historii papież przemówił na
forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku
(1979 i 1995 r). Wystąpił jako „posłaniec pokoju i
nadziei".

Meksyk

Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza pielgrzymka
do Meksyku w styczniu 1979 roku. Po tej wizycie
sytuacja się zmieniła. Jan Paweł II odwiedził Meksyk
jeszcze cztery razy. W każdej pielgrzymce
uczestniczyło wiele milionów ludzi. Modlitwą, śpiewem
wyrażali przywiązanie do tego Papieża z dalekiego
kraju, który stał się jednym z nich.

Źródło: Internet
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PIELGRZYMKI ŚW. JANA PAWŁA II

Ziemia Święta

Najważniejszą podróżą pontyfikatu Jana Pawła II była
pielgrzymka do Ziemi Świętej w 2000 r.. Zawitał m.in.
do dwóch najważniejszych dla chrześcijan miejsc:
narodzenia Chrystusa – oraz jego śmierci i
zmartwychwstania – Jerozolimy. Na Górze
Błogosławieństw. Ojciec Święty spotkał się z 80
tysiącami młodych pielgrzymów. Było to Największe w
historii zgromadzenie religijne chrześcijan w Ziemi
Świętej. Przy Ścianie Płaczu, w najświętszym miejscu
dla Żydów papież, żydowskim zwyczajem, włożył w
szczelinę muru kartkę z modlitwą do Jahwe – prośbą
o wybaczenie win katolików wobec narodu
żydowskiego.

Kuba

Do historii przeszła pielgrzymka papieża na
komunistyczną Kubę w 1998 r. Ojciec Święty w
obecności dyktatora upominał się o sprawiedliwość
dla narodu, o wolność dla więźniów politycznych, o
prawa dla Kościoła katolickiego. Papieskie słowa o
wolności, o prawdzie i sprawiedliwości wielokrotnie
przerywały entuzjastyczne owacje. Po wyjeździe
papieża dyktator uwolnił kilkuset więźniów, przywrócił
święta Bożego Narodzenia.

Asyż

Bezprecedensowe w dziejach papiestwa były
zorganizowane – z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 i
2002 r. – Światowe Dni Modlitw o Pokój w Asyżu. W
mieście Franciszka z papieżem spotkali się
przedstawiciele chrześcijan różnych wyznań oraz
innych religii z całego świata. Papież stojąc ramię w
ramię z żydami, hinduistami, muzułmanami i ubranymi
w egzotyczne stroje wyznawcami różnych wyznań i
religii, modli się o pokój. Żadnemu przywódcy
religijnemu nie udało się zebrać tylu reprezentantów
religii chrześcijańskich i niechrześcijańskich.

Filipiny – Msza św. w Manili

w 15.01.1995 r., na spotkanie z głową Kościoła
katolickiego przybyło 5-6 tys mln ludzi. Było to
największe zgromadzenie w dziejach ludzkości.
Były to pierwsze Światowe Dni Młodzieży
organizowane na kontynencie azjatyckim -
najludniejszym i zarazem najmniej katolickim.
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O świętości Jana Pawła II 

Świętość Jana Pawła II była obecna w całym jego życiu. Można ją było zauważyć zarówno w jego relacji
do Pana Boga, jak też w jego stosunku do drugiego człowieka. Świętość przejawiała się w ogromnej
dyscyplinie wewnętrznej oraz w wielkiej miłości. To właśnie miłość była naczelnym motywem jego
postępowania – mówi kard. Stanisław Dziwisz w rozmowie z KAI.

Człowiek modlitwy, współczesny mistyk
Karol Wojtyła swoją wielką aktywność łączył z równie silnym rysem mistycznym. Był przykładem człowieka,
który wszelkie siły i motywy do działania czerpie z głębokiej, medytacyjnej modlitwy. – On tego czasu nie dzielił
– wyjaśnia kard. Dziwisz. – On się modlił każdym obowiązkiem i każdym zajęciem. Idąc na audiencję modlił się
za ludzi, których miał spotkać. Modlił się także za nich po audiencji. Zauważyłem, że modlił się również w
czasie audiencji, gdy ktoś przemawiał. To była jego duchowość, stałe zjednoczenie z Panem Bogiem.

Człowiek przebaczenia
Jego świętość wyrażała się także w postawie przebaczenia. Jak informuje jego osobisty sekretarz, Ojciec
Święty zaraz po zamachu, mając jeszcze świadomość, przebaczył swojemu zamachowcy. – Przebaczył mu, tak
jak Chrystus przebaczył tym, którzy Go krzyżowali. To samo zrobił po odzyskaniu świadomości. Wiele razy
mówił, że jest wdzięczny Panu Bogu za to cierpienie, że może ofiarować swoją krew w intencji Kościoła, w
intencji świata. Miał tę świadomość, że poprzez swoje cierpienie dopełniał cierpień Jezusa Chrystusa –
wyjaśnia kard. Dziwisz.

Orędownik Bożego Miłosierdzia
Nauczanie o Bożym miłosierdziu naznaczyło cały pontyfikat Jana Pawła II, a jego zwieńczeniem było
ofiarowanie świata Bożemu Miłosierdziu w 2002 r. w Krakowie-Łagiewnikach. A w trzy lata później Jan Paweł II
umarł w wigilię ustanowionego przez siebie święta Bożego miłosierdzia. – Swoje życie i Piotrowe posługiwania
związał do końca z Bożym Miłosierdziem, i to był kolejny, jakże ważny rys jego świętości – wyjaśnia kard.
Dziwisz.

Z krzyżem do końca

– Cierpienie przyjmował jako łaskę. Kiedy potem
przyszły inne cierpienia, jak złamanie ręki czy kości
biodrowej, nigdy nie narzekał. Zwłaszcza ostatnie lata
były dla Ojca Świętego jednym pasmem cierpienia.
Możemy sobie wyobrazić jak wielkim cierpieniem było
dla niego to, że w ostatnich dniach swojego życia nie
mógł w ogóle mówić. Był człowiekiem
wysportowanym, a w ostatnich miesiącach był
przykuty do krzesła. W ostatnią Wielkanoc przyszedł
do refektarza, aby poświęcić pokarmy wielkanocne, i
jak było w zwyczaju, by zjeść wspólnie śniadanie. Nie
mógł jednak przełknąć nawet śliny. Ojciec Święty
nigdy jednak nie narzekał – wyjaśnia kard. Dziwisz.
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Zainteresowania Karola Wojtyły
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