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(Karol Wojtyła)



Młodość Jana Pawła II



Karol Wojtyła początkowo nie myślał o tym, 
aby zostać księdzem. Uważał, że ma inne 
powołanie – pociągała go literatura i teatr, 
chciał być aktorem. Jednak zapisał się w 
dziejach jako najbardziej aktywny papież. Jest 
autorem czternastu encyklik dotyczących 
najróżniejszych sfer ludzkiej aktywności oraz 
życia chrześcijańskiej wspólnoty. Odbył więcej 
podróży apostolskich niż wszyscy jego 
poprzednicy i następcy do dziś. Wiele z nich 
było elementem dialogu ekumenicznego, który 
stał się jednym z głównych przesłań 
pontyfikatu.



1942 r.

Karol Wojtyła wstąpił do konspiracyjnego 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w 

Krakowie, studiując równocześnie filozofię na 
tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.



1 listopada 1946 r.

Po ukończeniu studiów teologicznych, otrzymał 
święcenia kapłańskie. Następnie przez dwa lata 

kontynuował studia filozoficzne w Rzymie. 
Przebywał również we Francji, Belgii i Holandii, 

prowadząc pracę duszpasterską wśród Polonii. 
Utrzymywał przy tym żywe kontakty z ruchem 

Robotnicza Młodzież Chrześcijańska.



1953 r.- 1954 r.

Habilitował się na Wydziale Teologicznym UJ. 
Rozpoczął pracę na Wydziale Filozoficznym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako 

kierownik Katedry i Zakładu Etyki. Wykładał tam do 
1978 r.

 



Lipiec 1958 r.

Papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym - 
biskupem pomocniczym arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka archidiecezji krakowskiej. Mając 38 lat 
Karol Wojtyła został najmłodszym członkiem 

Episkopatu Polski.





Grudzień 1963 r.

Został mianowany przez papieża Pawła VI 
arcybiskupem metropolitą krakowskim.





1978 r.

16 października 1978 r.

111-osobowe konklawe wybrało arcybiskupa i 
metropolitę Krakowa, 58-letniego kardynała Karola 

Wojtyłę na papieża - 264. z kolei zwierzchnika 
Kościoła katolickiego.

O godzinie 18.45 kardynał Pericle Felici ogłosił wybór 
nowego papieża: "Annuntio vobis gaudium magnum: 
habemus Papam". Papież przybrał imię Jan Paweł II. 

Po raz pierwszy od 456 lat Kościół miał papieża, który 
nie był Włochem.





17 października zakończyło się konklawe. Jan Paweł II wygłosił 
pierwsze orędzie Urbi et Orbi, zatytułowane "Wierność Soborowi".

22 października odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu na 
Placu Św. Piotra, podczas której nowy papież wezwał: "Nie lękajcie 
się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi".

23 października Karol Wojtyła przyjął rodaków w Watykanie, na 
pierwszej audiencji jako papież. Przybyło na nią ok. 4.000 Polaków.

25 października - pierwsza audiencja ogólna Jana Pawła II. Odtąd co 
środę papież spotykał się z wiernymi w Watykanie, lub czasami w 
Castel Gandolfo.

12 listopada - objęcie bazyliki Św. Jana na Lateranie, która jest 
katedrą tytularną biskupa Rzymu.

8 grudnia - Jan Paweł II wygłosił pierwsze doroczne orędzie na 
Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia. Tytuł: "Osiągniemy 
pokój - wychowując dla pokoju".



1979 r.

25 stycznia - 1 lutego - pierwsza podróż zagraniczna Jana Pawła II: na 
Dominikanę, do Meksyku i na Bahamy. W Meksyku zainaugurował III 

Konferencję Generalną Episkopatów Ameryki Łacińskiej.

4 marca - pierwsza encyklika Jana Pawła II Redemptor Hominis - Odkupiciel 
Człowieka.

31 maja - beatyfikacja królowej Polski, apostołki Litwy - królowej Jadwigi.

2-10 czerwca - papież odbył pierwszą podróż do Polski (Warszawa, Gniezno, 
Częstochowa, Oświęcim, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Nowy 

Targ).



1981 r.

15 stycznia - Jan Paweł II przyjął na audiencji Lecha 
Wałęsę wraz z członkami delegacji NSZZ 

"Solidarność".



13 maja - godz. 17.19

13 maja - godz. 17.19, plac Św. Piotra: turecki zamachowiec Ali 
Agca usiłował zabić papieża. Ojciec Święty trafiony został trzema 

kulami: w prawe ramię, w lewą dłoń i w brzuch.

- godz. 17.45 - karetka wioząca papieża dotarła do kliniki Gemelli.

- godz. 17.55-23.25 - operacja, która uratowała papieżowi życie.

13 maja-3 czerwca - papież przebywał na leczeniu w klinice 
Gemelli.

17 maja - w krótkim przemówieniu z kliniki papież przebaczył 
zamachowcy.









20 czerwca - 14 sierpnia - ponowny pobyt papieża w 
klinice Gemelli z powodu zapalenia prawego płuca i 
stanu zapalnego wywołanego przez wirus.

7 lipca - papież mianował ordynariusza warmińskiego, 
biskupa Józefa Glempa arcybiskupem-metropolitą 
warszawskim i gnieźnieńskim, prymasem Polski.

14 września - trzecia encyklika Laborem Exercens - o 
pracy ludzkiej, w 90. rocznicę encykliki Rerum Novarum.

13 grudnia - reakcja papieża na ogłoszenie stanu 
wojennego w Polsce: przed modlitwą Anioł Pański Jan 
Paweł II polecił "Polskę i wszystkich rodaków Tej, która 
dana jest narodowi ku obronie".

24 grudnia - papież, na znak solidarności z narodami 
cierpiącymi w 1981 r. zapalił świecę w swym oknie w 
Pałacu Apostolskim.



1986 r.

23 marca - I Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie, obchodzony 
jednocześnie przez Kościoły lokalne, pod hasłem "Abyście umieli 

zdać sprawę z nadziei, która jest w Was".

13 kwietnia - Jan Paweł II jako pierwszy papież w dziejach 
odwiedził synagogę i modlił się z rabinem w Rzymie.

18 maja - piąta encyklika Dominum et Vivificantem - o Duchu 
Świętym w życiu Kościoła i świata.

27 października - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu. Po 
raz pierwszy papież zaprosił na wspólną modlitwę o pokój 

przedstawicieli wszystkich religii świata.



1991 r.

1-9 czerwca - 51. zagraniczna podróż apostolska 
papieża - Polska: Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, 
Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, 

Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa.

13-20 sierpnia - 52. podróż apostolska, a zarazem 
drugi etap wizyty w Polsce (13-16 sierpnia) z 

odwiedzinami w Krakowie, Wadowicach, 
Częstochowie. Następnie - Węgry.





1994 r.

28 kwietnia-27 maja - papież wskutek upadku w 
swym apartamencie doznał złamania szyjki prawej 
kości udowej i przez miesiąc był hospitalizowany w 

klinice Gemelli.



1996 r.

7-10 listopada - uroczyste obchody złotego (50 lat) 
jubileuszu kapłaństwa Jana Pawła II z udziałem 

1.500 biskupów i księży z 89 krajów świata.



1999 r.

5-17 czerwca - 87. podróż zagraniczna. Najdłuższa 
pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Papież odwiedził 

wówczas: Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, 
Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawę, Radzymin, 
Sandomierz, Zamość, Łowicz, Kraków, Stary Sącz, Gliwice, 

Wadowice.

24 grudnia - Jan Paweł II uroczyście wprowadził Kościół w 
trzecie Tysiąclecie, poprzez trzykrotne stuknięcie w wykute z 
brązu Święte Drzwi bazyliki św. Piotra, a następnie lekko je 

pchnął. Za pośrednictwem telewizji, transmisję z tej 
uroczystości oglądało półtora miliarda ludzi.



2000 r.

24-26 lutego - 90. pielgrzymka zagraniczna Jana Pawła II, wiodąca śladami 
Mojżesza, do Egiptu, na Górę Synaj i Kairu.

12 marca - podczas mszy koncelebrowanej w Bazylice św. Piotra z kardynałami 
z całego świata Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii prosił Boga o 

wybaczenie krzywd wyrządzonych przez synów i córki Kościoła wyznawcom 
innych religii. Mea culpa Kościoła dotyczy m.in. inkwizycji i nadużyć 

popełnionych pod znakiem krzyża przy ewangelizacji Ameryki.

20-26 marca - 91. podróż zagraniczna. Pielgrzymka do Jordanii i Izraela, która 
przeszła do historii jako pielgrzymka do Ziemi Świętej.

30 kwietnia - pierwszą osobą, którą kanonizował Ojciec Święty w roku 
Wielkiego Jubileuszu była Polka, s. Faustyna Kowalska, wielka apostołka 

Miłosierdzia Bożego.



2005 r.

1 lutego - papież został wieczorem przewieziony do rzymskiej kliniki 
Gemelli. Przyczyną hospitalizacji były powikłania pogrypowe, które 

spowodowały zaburzenia w oddychaniu.

10 lutego - papież opuścił szpital i powrócił do Watykanu. Ostre 
zapalenie krtani i tchawicy, które było przyczyną hospitalizacji, zostało 

wyleczone - poinformował Watykan.

11 lutego - w przesłaniu, odczytanym podczas mszy św. w bazylice św. 
Piotra z okazji Światowego Dnia Chorego papież prosił o modlitwę w 

swojej intencji.

13 lutego - Jan Paweł II pojawił się w południe na spotkaniu z wiernymi 
na modlitwie Anioł Pański. Ojciec Święty pozdrowił zgromadzonych na 

placu wiernych z okna papieskiego apartamentu.



23 lutego - pielgrzymi zgromadzeni w Auli Pawła VI obejrzeli na 
telebimach krótkie wystąpienie i pozdrowienia Jana Pawła II 
transmitowane z biblioteki papieskiej. Wbrew wcześniejszym 
zapowiedziom papież nie ukazał się w oknie swego apartamentu, by 
pozdrowić wiernych na Placu świętego Piotra.

24 lutego - papież udał się ponownie do kliniki Gemelli z powodu 
nawrotu objawów grypy. Wieczorem pomyślnie przeszedł zabieg 
tracheotomii.

13 marca - późnym popołudniem Jan Paweł II powrócił do Watykanu 
po 18 dniach pobytu w rzymskiej klinice. Ze względu na dobry stan 
zdrowia i postępy w rehabilitacji powrót papieża przyspieszono co 
najmniej o jeden dzień. Jan Paweł II całą trasę przebył oświetlonym 
mikrobusem, pozdrawiając wiwatujących ludzi. Na Placu Św. Piotra 
papieża powitały tłumy wiernych.



27 marca - w Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego Jan Paweł II na prawie kwadrans 
pojawił się w swym oknie i udzielił 
błogosławieństwa "Urbi et Orbi". Nie zdołał 
jednak przemówić do wiernych, 
zgromadzonych na Placu św. Piotra. Po raz 
pierwszy w dziejach pontyfikatu papież nie 
złożył życzeń w kilkudziesięciu językach.



31 marca

Wieczorem rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-
Valls poinformował, że Jan Paweł II ma wysoką 

gorączkę spowodowaną infekcją dróg moczowych. 
Papież przyjął sakrament namaszczenia chorych.



1 kwietnia

Stan zdrowia Jana Pawła II pogorszył się; doszło do 
zakażenia krwi, wystąpiła niewydolność sercowo-
naczyniowa. Spadło ciśnienie krwi, pogłębiły się 

problemy z oddechem, a nerki zaczęły gorzej 
funkcjonować. Rano tego dnia Ojciec Święty przyjął 

wiatyk - komunię świętą udzielaną w obliczu 
śmierci. W intencji papieża modlili się wierni w 

kościołach na całym świecie.



2 kwietnia, godz. 21:37 - Jan Paweł II 
umiera.

"Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu 
Ojca" - powiedział do wiernych, licznie 

zgromadzonych na Placu św. Piotra, arcybiskup 
Leonardo Sandri.





8 kwietnia

Pogrzeb Jana Pawła II. W uroczystościach 
pogrzebowych, w których wzięło udział około 

miliona wiernych i dwieście oficjalnych delegacji, 
papież Jan Paweł II został pochowany w Grotach 
Watykańskich pod Bazyliką św. Piotra. W czasie 

mszy wierni wznosili okrzyki: "Natychmiast 
święty!", wyrażając pragnienie szybkiej kanonizacji 

Jana Pawła II.



13 maja 2005 roku

Nowy papież Benedykt XVI ogłosił w bazylice 
świętego Jana na Lateranie, że zgodził się na 

odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne 
okresu pięciu lat oczekiwania na rozpoczęcie procesu 

beatyfikacyjnego po śmierci kandydata na ołtarze. 
Decyzja ta została podana do wiadomości w dniu 

szczególnym, w rocznicę zamachu na Jana Pawła II.



28 czerwca 2005 roku

Formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na 
pierwszym szczeblu diecezjalnym. Zaprzysiężenie 
członków trybunału kanonicznego. Postulatorem 

procesu został polski ksiądz, pracujący w trybunale 
wikariatu Rzymu Sławomir Oder.





Weronika Kowalczyk kl 6b
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