
 

 

 

O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II 

 

 

 

 

Wstęp 

„Każdy zna Jana Pawła II: jego twarz, charakterystyczny sposób poruszania się i mówienia; 

jego zatopienie w modlitwie i spontaniczną radość. Wiele jego słów zostało na zawsze wyryte 

w naszej pamięci, począwszy od żarliwego wezwania, którym przedstawił się ludziom na 

początku swego pontyfikatu: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i nie lękajcie się Go!”, 

albo te słowa: „Nie żyje się, nie kocha się na próbę”. Cały pontyfikat streszcza się w takich jak 

te cytatach. To tak jakby chciał otworzyć drzwi Chrystusowi wszędzie i pragnął otworzyć 

ludziom bramy, które wiodą do prawdziwego życia, do prawdziwej miłości”.  Papież emeryt 

Benedykt XVI 

Życie świętego promieniuje światłem Ewangelii, dlatego Kościół uzyskał nieoceniony dar w 

osobie świętego Jana Pawła II.  Swoim życiem ukazał on promieniowanie ojcostwa Boga w 

człowieku, czy też jak to określa święty Paweł „nowość życia w Chrystusie” (por. Rz.6:4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dzieciństwo 

„Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią świętą w wieku 9 lat” — Karol Wojtyła 

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w Polsce, był najmłodszy z 

trójki dzieci. Choć urodził się w kochającej rodzinie, już we wczesnych latach doznał 

cierpienia i straty. Jego starsza siostra Olga zmarła w niemowlęctwie, a zanim Karol skończył 

12 lat, jego matka Emilia umarła na skutek niewydolności nerek a starszy brat Edmund zmarł 

zarażając się szkarlatyną od chorych, którymi się z poświęceniem zajmował. Karol, znany dla 

przyjaciół jako Lolek, wzrastał pod kochającym okiem swego ojca i był żywym młodzieńcem 

uprawiającym sporty, dobrze uczącym się i wykazującym zdolności aktorskie. 

 

 
Karol Józef Wojtyła widoczny jest na zdjęciu jako mały chłopiec w Wadowicach (Polska). 

(Zdjęcie CNS) 

 

 

 

 

 

 

 



Młodzieniec 

„Zasadniczą rolę odegrały tu słowa mojego ojca, gdyż one kazały mi być prawdziwym 

czcicielem Boga”. – Karol Wojtyła 

„Po jej śmierci, a potem po śmierci mojego starszego brata, zostaliśmy we dwójkę z ojcem, 

człowiekiem głęboko religijnym. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było 

życiem surowym…przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium”. - 

Karol Wojtyła 

Młody Karol w 1938 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie 

studiował język polski, literaturę, teatr i poezję. Występował również w lokalnych 

przedstawieniach teatralnych, był jednym z założycieli Teatru Rapsodycznego w Krakowie. To 

w tym czasie spotkał swego duchowego mentora Jana Tyranowskiego i po raz pierwszy poznał 

karmelitański mistycyzm czytając dzieła św. Jana od Krzyża. To spotkanie miało wielki wpływ 

na jego życie, kierując go na drogę, która doprowadziła go do kapłaństwa. Niemniej jego 

studia zostały przerwane, gdy hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę we wrześniu 1939 roku. 

Aby móc pozostać w kraju, Karol był zmuszony do pracy w kamieniołomie, a także do pracy 

na nocnej zmianie w zakładach chemicznych Solvayu. W tym czasie, Karol przeżył stratę 

swojego ojca, który zmarł na atak serca 18 lutego 1941 roku. Później w 1944 został potrącony 

przez niemiecką ciężarówkę i tylko cudem przeżył. W czasie tych wszystkich przeżyć, 

dojrzewało jego powołanie i kształtowała się jego kapłańska tożsamość. 

 

 
Karol Józef Wojtyła widoczny jest na zdjęciu podczas swojej Pierwszej Komunii, która miała 

miejsce w dniu 25 maja 1929 roku. (Zdjęcie CNS) 

 

 

 

 

 

 



Ksiądz / Biskup 

„Jako młody ksiądz nauczyłem się miłować ludzką miłość… jeżeli miłuje się ludzką miłość, to 

wtedy rodzi się także żywa potrzeba zaangażowania wszystkich sił na rzecz ‘pięknej miłości’, 

bo miłość jest piękna”. – Papież Jan Paweł II 

Karol wstąpił do tajnego seminarium prowadzonego przez kardynała Sapiehę i w Święto 

Wszystkich Świętych przyjął z jego rąk święcenia kapłańskie w 1946 roku. Następnie wyjechał 

do Rzymu na studia doktoranckie. Po powrocie do Polski został wikarym w parafii w 

Niegowici, gdzie rozpoczął swą duszpasterską pracę z młodzieżą. 

Po około pięciu latach prowadzenia wykładów na Uniwersytecie Jagiellońskim i objęciu 

katedry etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 28 lipca 1958 roku ksiądz Wojtyła 

otrzymał święcenia biskupie i został mianowany pomocniczym biskupem w Krakowie – 

najmłodszym biskupem w historii Polski. Jednymi z pierwszych, którzy usłyszeli o jego 

mianowaniu byli młodzi ludzie z którymi jeździł na wycieczki. 

Zawsze troszczący się o człowieka, biskup Wojtyła zachęcał do duchowego i kulturowego 

oporu przeciwko komunistycznej okupacji Polski, dając swoim rodakom nadzieję w obliczu 

ciężkich prześladowań. 

Ksiądz biskup Wojtyła brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II który rozpoczął się w 

1962 roku, i miał wpływ na opracowanie ostatecznych dokumentów Soboru. Jego wnikliwość 

i zdolności miały również kluczowe znaczenie w opracowaniu encykliki Humanae Vitae, 

która została promulgowana przez papieża Pawła VI w 1968. Niedługo później został 

podniesiony do godności kardynalskiej. 

 

Karol Józef Wojtyła widoczny jest na zdjęciu w okresie kiedy został księdzem. (Zdjęcie CNS) 

 

 

 



Wczesny pontyfikat 

„Nie bójcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi…Chrystus wie ‘co jest w człowieku’ 

Tylko On to wie”. – Papież Jan Paweł II w swoim inauguracyjnym przemówieniu na placu św. 

Piotra 22 października, 1978. 

Kardynał Wojtyła został wybrany na papieża 16 października, 1978 roku i przybrał imię Jan 

Paweł II. Był 263 następcą Piotra, a jego pontyfikat, jeden z najdłuższych w historii Kościoła, 

trwał prawie 27 lat. Zachował swoją biskupią dewizę zaczerpniętą z pism św. Ludwika de 

Montfort „Totus Tuus” - cały Twój. Z czasem stanie się coraz bardziej widoczne dla całego 

świata, że ten pontyfikat był wcieleniem w życie tej dewizy i bezpośrednią odpowiedzią na 

Bożą Miłość, która objawiała się miłością do człowieka. 

Bezzwłocznie po wyborze, Jan Paweł II w duchu misyjnym rozpoczął swe duszpasterskie 

podróże po całym świecie. Odbył 104 podróże apostolskie do 129 różnych krajów „aż po 

krańce ziemi” (Dz. 13:47) począwszy od Zachodu, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, aby 

głosić Ewangelię. Miłość do młodych ludzi skłoniła go do ustanowienia Światowych Dni 

Młodzieży, które były obchodzone 19 razy podczas jego pontyfikatu, a które przyciągały 

miliony młodych ludzi z całego świata. Troska papieża o małżeństwo i rodzinę znalazła 

widoczny wyraz w ustanowieniu Światowego Spotkania Rodzin, w katechezach środowych na 

temat ludzkiej miłości i założeniu Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną 

im. Jana Pawła II. 

Obecność Papieża na arenie międzynarodowej przyczyniła się do stopniowego i pokojowego 

obalenia komunizmu w krajach Europy Wschodniej, zapobiegła wojnie między Chile i 

Argentyną oraz rozpoczęła proces przywracania pokoju i zmniejszania podziałów pomiędzy 

głównymi religiami świata. 

 

Papież Jan Paweł II pojawia się w Bazylice Św. Piotra po wybraniu go na papieża wieczorem 

16 października 1978 roku. (Zdjęcie CNS/Catholic Press) 

 

 



 

 

Zamach 

„We wszystkim co się wydarzyło tego dnia, czułem szczególną matczyną opiekę Maryi, która 

okazała się silniejsza niż śmiercionośna kula”. – Papież Jan Paweł II 

13 maja, 1981 roku papież Jan Paweł II był ofiarą zamachu na Placu św. Piotra. Szokując 

świat, dał świadectwo wyjątkowej miłości i przebaczenia, gdy osobiście odwiedził 

zamachowca, Ali Agce w więzieniu Rebibbia w 1983 roku. Po dojściu do zdrowia, papież Jan 

Paweł II kontynuował swą działalność apostolską, spotykając się z ponad 17 600 000 

pielgrzymów podczas audiencji środowych i niezliczonymi milionami wiernych w czasie 

swoich wizyt apostolskich na całym świecie.  Spotykał się z licznymi przywódcami rządów 

podczas 38 oficjalnych wizyt i 738 audiencji i spotkań z głowami państw, w tym dwóch 

przełomowych wystąpień w siedzibie Narodów Zjednoczonych, oraz 246 audiencji z 

premierami. 

 

Papież Jan Paweł II widoczny jest na zdjęciu w towarzystwie swoich pomocników po tym, jak 

został postrzelony na Placu Św. Piotra w 1981 roku. (Zdjęcie CNS/L'Osservatore Romano) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dziedzictwo 

„Odpowiedzią na ten lęk, który kładzie się cieniem na ludzkiej egzystencji u końca XX w., jest 

wspólny trud budowania cywilizacji miłości…Dzięki tym darom i z pomocą łaski Bożej 

możemy zbudować w nadchodzącym stuleciu i dla dobra przyszłego tysiąclecia cywilizację 

godną człowieka, prawdziwą kulturę wolności. Możemy i musimy tego dokonać!” - Papież Jan 

Paweł II przemówienie w ONZ 

Spuścizna nauczania jaką pozostawił Jan Paweł II jest jedną z najbogatszych w historii 

Kościoła. Niestrudzenie strzegł depozytu wiary i tradycji Kościoła przed błędami, krzewiąc 

prawidłowe nauczanie w dziedzinie teologii, moralności i duchowości. 

Święty Jan Paweł II był również autorem licznych publikacji, wiele napisanych przez niego 

dokumentów stanowi prawdziwym skarb dla Kościoła. Jego pisma obejmują 14 encyklik, 15 

adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 11 listów apostolskich, ponadto wiele 

katechez wygłoszonych podczas audiencji generalnych, przemówień i homilii wygłoszonych 

podczas podróży apostolskich. 

Papież Jan Paweł II podkreślając powszechne wezwanie do świętości beatyfikował 1 338 osób 

i kanonizował 482 świętych, więcej niż wszyscy poprzedni papieże łącznie w ciągu ostatnich 

500 lat. 

 

Papież Jan Paweł II siedzi w towarzystwie swojego niedoszłego zabójcy Mehmeta Ali Agcy w 

rzymskim więzieniu Rebibbia w 1983 roku. (Zdjęcie CNS/Arturo Mari, L'Osservatore 

Romano) 

   

 

 

 



Wielki Jubileusz 

„Całe życie chrześcijańskie jest jakby wielkim pielgrzymowaniem do domu Ojca, którego 

bezwarunkową miłość do każdego człowieka, a zwłaszcza do ‘syna marnotrawnego’ 

odkrywamy na nowo każdego dnia… Jubileusz … jest dla każdego wezwaniem do podjęcia.. 

drogi nawrócenia”. – papież Jan Paweł II 

Przez cały swój pontyfikat papież Jan Paweł II prowadził i przygotowywał Kościół do 

obchodów Wielkiego Jubileuszu, świętowania miłosierdzia Bożego i przebaczenia grzechów, 

które rozpoczęły się otwarciem Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra. W 2000 Roku 

Jubileuszowym osiem milionów pielgrzymów przybyło do Rzymu, by się modlić w tym czasie, 

gdy Kościół i cała ludzkość wchodzi w trzecie tysiąclecie od narodzin Odkupiciela. 

W tym czasie papież Jan Paweł II modlił się i prosił o przebaczenie Boga, prosił też o 

przebaczenie tych, których zraniły grzechy chrześcijan popełnione w czasie minionych dwóch 

tysięcy lat. 

Jan Paweł II skutecznie zachęcał do dialogu z Żydami i zainaugurował proces uzdrawiania 

stosunków pomiędzy Żydami, muzułmanami i przedstawicielami innych religii.  Nie raz 

zapraszał przedstawicieli tych grup do uczestnictwa w organizowanych na całym świecie 

spotkaniach modlitwy o pokój. 

Rok Odkupienia, Rok Maryjny i Rok Eucharystii ogłoszone z inicjatywy Jana Pawła II, były 

wyrazem jego troski o duchową odnowę Kościoła. Był przekonany, że Kościół otrzyma odwagę 

i pokrzepienie, nawet w obliczu wielkich prób, jakich doświadczyła ludzkość w ubiegłym 

wieku, jeżeli przylgnie do Serca Jezusa w Eucharystii. Powiedział: „…Kościół nieustannie 

zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym 

objawia On w pełni ogrom swej miłości”. (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 2003). 

Miłość Chrystusa, „miłość aż do końca” głoszona przez św. Jana Pawła II całym swoim 

życiem, stawała się dla świata coraz bardziej zrozumiała, w czasie gdy zbliżał się dzień jego 

powrotu do domu Ojca. 

Papież Jan Paweł II spotyka się z żydowskimi i muzułmańskimi przywódcami w Jerozolimie w 

2000 roku. (Zdjęcie CNS/Arturo Mari, L’Osservatore Romano) 

 



Śmierć i Beatyfikacja 

„Śmierć jest czymś całkowicie innym niż doświadczenie beznadziejności: jest bramą istnienia 

otwartą na wieczność, a dla przeżywających ją w Chrystusie uczestnictwem w Jego tajemnicy 

śmierci i zmartwychwstania”. – Papież Jan Paweł II 

Ojciec Święty cierpiący wyniszczające skutki choroby Parkinsona, ran odniesionych w 

zamachu na jego życie, licznych operacji i utraty głosu, w ostatnich dniach swego życia 

wyrażał tajemnicę ukrzyżowanego Pana. 

Podczas gdy setki tysięcy młodych ludzi pod oknem papieskiego apartamentu, czuwało z 

zapalonymi świecami podczas agonii papieża, Jan Paweł II wyszeptał w odpowiedzi: 

„Szukałem was i przyszliście do mnie. Dziękuję wam”. Papież Jan Paweł II zmarł podczas 

nieszporów w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, 2 kwietnia, 2005 roku o godz. 21:37, 

zaraz potem gdy wyszeptał ostatnie słyszalne słowa „ pozwólcie mi odejść do domu Ojca”. 

Ponad trzy miliony pielgrzymów przybyło do Rzymu, by złożyć hołd papieżowi, niektórzy z 

nich stali w kolejce ponad 24 godziny, aby pomodlić się dziękując za ich ukochanego Ojca 

Świętego. 

28 kwietnia 2005 roku papież Benedykt XVI ogłosił, że tradycyjny pięcioletni okres 

oczekiwania na wszczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego zostaje uchylony w 

przypadku Jana Pawła II. 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji papieża 

Jana Pawła II, a 27 kwietnia 2014 roku papież Franciszek ogłosił go świętym razem z Janem 

XXIII. 

„Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i 

nam błogosławi”. - Papież Benedykt XVI, Msza Pogrzebowa Papieża Jana Pawła II, 8 

kwietnia, 2005. 

 

Papież Franciszek celebruje mszę kanonizacyjną Świętych Jana XXIII i Jana Pawła II na 

Placu Świętego Piotra w Watykanie w dniu 27 kwietnia. (Zdjęcie CNS/Paul Haring) 

 


