
Jubileusz Jana Pawła II



Mały Lolek z rodzicami



W pierwszej klasie wadowickiego gimnazjum Karol, za namową ks. 
Kazimierza Figlewicza przystąpił do kółka ministranckiego, którego stał 
się prezesem. Katecheta był pierwszą osobą, która znacząco wpłynęła 
na rozwój duchowy młodego Wojtyły.



Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w 1931 roku zaczął 
uczęszczać do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina 
Wadowity w Wadowicach. Od pierwszej klasy dostawał 
świadectwa z wynikami bardzo dobrymi. Antoni Bohdanowicz 
wspomina: W latach 1932-1938 uczęszczałem do Gimnazjum 
razem z Karolem Wojtyłą, większość tych lat siedziałem w jednej 
z nim ławie, w konsekwencji odrabiałem razem lekcję w domu 
Karola... Otóż Lolek miał taki zwyczaj, że po przepracowaniu 
każdego przedmiotu wychodził do drugiego pokoju i stamtąd 
wracał po kilku minutach. Kiedyś drzwi były niedomknięte i 
zauważyłem, że Lolek modli się na klęczniku...



Karol był gorąco wierzącym młodzieńcem. 
Brał czynny udział we wszystkich 
praktykach kościelnych, służył księdzu 
Kazimierzowi Figlewiczowi (który po 
okresie wadowickim przeniesiony został 
na wikariat Katedry Wawelskiej w 
Krakowie), księdzu kanonikowi Edwardowi 
Zacherowi. Był wieloletnim prezesem 
Sodalicji Mariańskiej uczniów 
gimnazjalnych. Brał udział w obozach 
przysposobienia wojskowego, a wraz z 
księdzem Zacherem współreżyserował 
"Nie Boską Komedię" Z. Krasińskiego i 
grał rolę Hrabiego Henryka. Uczniowie 
gimnazjum wadowickiego wyjeżdżali z 
przedstawieniami do Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Andrychowa, zaś 
niektórzy - w miarę posiadanych pieniędzy 
- udawali się na przedstawienia do teatrów 
krakowskich. 



Dnia 14 maja 1938 roku Karol Wojtyła zdał egzamin 
dojrzałości a Komisja Egzaminacyjna pod 
przewodnictwem Jana Królikiewicza wpisała mu na 
świadectwie oceny bardzo dobre. W imieniu maturzystów 
przemawiał Karol i gorąco dziękował wychowawcom za 
wysiłek jaki włożyli, by ich charaktery ukształtować 
prawidłowo oraz wskazać drogę do wiedzy i życia. 

W miesiącach czerwiec, lipiec 1938 Karol odbył służbę w 
Junackim Hufcu Pracy w Zubrzycy Górnej, gdzie przeszedł 
przeszkolenie i pracę przy budowie drogi Zubrzyca - 
Krowiarki. Podczas tej służby pomagał w kuchni junackiej, 
a także służył do mszy świętej. 
Latem 1938 roku wraz z ojcem przeprowadził się do 
Krakowa, gdzie zamieszkał w dwóch pokoikach u rodziny 
Kaczorowskich na Dębnikach przy ul. Tynieckiej 10. 
W taki sposób zakończyły się lata wadowickie Karola 
Wojtyły. 

Karol Wojtyła po maturze
Wadowice 1938



Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Naukę przerwał wybuch II Wojny Światowej. W czasie okupacji młody Wojtyła 
pracował jako robotnik w kamieniołomach Zakładów Chemicznych Solvay w 
Krakowie – Borku Fałęckim, co łączył z działalnością w podziemnym Teatrze 
Rapsodycznym. Brał też udział w tajnych kompletach. W 1941 zmarł jego 
ojciec. Rok po tym wydarzeniu podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Krakowie założonego przez abp. A. S. Sapiehę.



ŚWIĘCENIA  KAROLA WOJTYŁY
Dnia 1.XI.1946 roku Książe Adam Stefan Kardynał Sapieha, wyświęcił Karola 
Wojtyłę w prywatnej kaplicy, który swoją mszę prymicyjną odprawił w Dzień 
Zaduszny. Ksiądz Kazimierz Figlewicz napisał: 
Trzy msze - "ciche" - za dusze zmarłych rodziców i brata, odprawił młody 
celebrans w niezwykłym miejscu: na Wawelu w romańskiej krypcie św. 
Leonarda, wśród sarkofagów królów i bohaterów narodowych. Potem miały 
miejsce inne prymicje, najpierw w kościele parafialnym pod wezwaniem św. 
Stanisława Kostki na Dębnikach, a w następną niedzielę w kościele 
parafialnym pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w 
Wadowicach. Na pierwszych mszach ks. Karola byli obecni wszyscy 
przyjaciele z Teatru Rapsodycznego. Dnia 11.XI.1946 roku ksiądz Wojtyła po 
raz pierwszy udzielił sakramentu chrztu świętego Monice, Katarzynie, córce 
swoich przyjaciół Tadeusza Kwiatkowskiego i Haliny Królikiewicz. 



Już w dniu 15.XI.46 roku ksiądz Karol Wojtyła został wysłany przez 
Księcia Metropolitę Sapiehę na studia do Rzymu, gdzie niedługo został 
przyjęty przez przebywającego w Watykanie prymasa Polski, księdza 
Augustyna Kardynała Hlonda. Młody ksiądz Karol pobierał nauki w 
Kolegium Belgijskim w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie 
Dominikańskim. Po intensywnych studiach dnia 14.VI.1948 roku zaliczył 
egzamin doktorski nauk teologicznych. Tytuł rozprawy brzmiał: 
"Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża". 

W tym okresie na podstawie zaświadczeń o 
odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych na 
Seminarium Duchownym na UJ w Krakowie 
otrzymał dyplom magistra teologii, a już dnia 
16.XII.1948 roku odbyła się w Krakowie na UJ 
promocja doktorska ks. mgr-a Karola Wojtyły.
W 1951 roku rozpoczął przygotowania do 
habilitacji profesorskiej, którą ukończył w 1953 
roku opracowując tematy filozoficzno-
teologiczne. Niektóre publikował w "Tygodniku 
Powszechnym".  



Myślę w tych dniach także o ludziach świeckich, których Pan Bóg 
postawił na drodze mego kapłańskiego i biskupiego posługiwania. 
Stali się oni dla mnie szczególnym darem, za który nie przestaję 
dziękować Bożej Opatrzności. 

...na Mazurach



W dniach od 4 do 
18.VIII.1958 roku ksiądz 
profesor Karol Wojtyła 
odbywał wraz z kolegami i 
młodzieżą wycieczkę 
kajakową na Łynę. Pogoda 
sprzyjała nastrojom, 
toczono rozmowy, nastrój 
był nabożny... I w takiej 
sytuacji dotarła wiadomość 
o tym, że ksiądz Karol 
Wojtyła mianowany został 
biskupem pomocniczym w 
Krakowie. Radości nie było 
końca... Później życzenia, 
gratulacje od 
najwybitniejszych 
naukowców i profesorów z 
Krakowa, Warszawy, 
Lublina. 

Oto kolejna znacząca w 
życiu Karola Wojtyły data; 
dnia 1.I.1964 roku ks. docent 
dr K. Wojtyła został 
mianowany arcybiskupem 
ordynariuszem krakowskim. 
Dnia 5.IX.1964 roku 
przewodniczył 
uroczystościom na Wawelu z 
okazji 600-lecia 
zatwierdzenia przez papieża 
założenia uniwersytetu w 
Krakowie, a stało się to 1 i 
13.IX.1364 roku. 



Z końcem maja 1967 przychodzi wiadomość z Rzymu, że papież Paweł 
VI ogłosił nominację 27 nowych kadynałów podnosząc liczbę członków 
Świętego Kolegium do 120. W dniu 26.VI.1967 roku ks. arcybiskup 
Karol Wojtyła w Auli Pia w Rzymie otrzymuje godność kardynalską.

W roku 1969 wyjeżdżał do Kanady, gdzie spotykał się z Polakami ze 
wszystkich większych skupisk. Przyjmowany był gorąco i owacyjnie. W innych 
latach odwiedzał wiele razy USA, Niemcy, Francję, Austrię i wszędzie bywał w 
środowiskach polonijnych. 



W roku 1978 wyjeżdżał kilka razy do Rzymu by uczestniczyć w pracach 
komisji biskupów oraz naukowców. W dniu 6.VIII. tego roku zmarł w Rzymie 
Ojciec Święty Paweł VI. Kardynał Karol Wojtyła wyjechał do Watykanu na 
uroczystości pogrzebowe, a następnie na konklawe. Już 26 sierpnia 1978 
roku konklawe wybrało papieżem Jana Pawła I. Po audiencji u nowego 
papieża, kardynał Karol Wojtyła wrócił do Krakowa, by zaraz udać się do 
Niemiec oraz innych państw. Wszędzie głosił Słowo Boże wynikające z 
ducha II Soboru Watykańskiego. 
I oto niespodziewanie w nocy z dnia 28 na 29.IX.1978 roku nadeszła z 
Rzymu wiadomość, że Papież Jan Paweł I nagle zmarł. Kardynał Karol 
Wojtyła 3.X. tego roku udał się do Rzymu na pogrzeb oraz konklawe. W 
uroczystościach tych brali udział polscy kardynałowie. Cały Kościół katolicki 
z zapartym tchem śledził pracę kardynałów. 



Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I
drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i 
przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16
października o godzinie 16:16. Formalna
inauguracja pontyfikatu miała miejsce w
trakcie mszy św. na placu Św. Piotra 22
października 1978.



Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym 
biskupem Rzymu, który nie był Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał 
spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza „Słowiański papież”. 
Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju komunistycznego wpłynął znacząco 
na wydarzenia w Europie Wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.



Jan Paweł II całuje polską ziemię, po przylocie do Ojczyzny



Zamach na Jana Pawła II
W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na placu Św. Piotra w Rzymie   
o godzinie 17.19, Jan Paweł II został postrzelony przez Tureckiego zamachowca 
Mehmet Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ali Ağca 
mierzył w jego głowę. Jan Paweł II schylił się wtedy do małej dziewczynki i wziął ją 
na ręce. Zamachowiec opóźnił oddanie strzału prawdopodobnie dlatego, że 
dziewczynka, którą papież trzymał na rękach lekko przysłoniła go co uniemożliwiło 
Zamachowcowi dokładne wycelowanie. Ranny papież osunął się w ramiona 
stojącego za nim sekretarza Dziwisza.



Pielgrzymki  papieża
Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były 
podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając
wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach,które 
odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był 
m.in. pierwszym papieżem, który Odwiedził Wielką Brytanię. 
Mimo wielu zabiegów nie udało mu sięjednak odbyć pielgrzymki 
do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony 
patriarchatu moskiewskiego. Charakterystycznym elementem 
pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 
104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu 
miejscach,które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy 
żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który 
Odwiedził Wielką Brytanię. Mimo wielu zabiegów nie udało mu 
się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji,prawdopodobnie ze 
względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego. Jan 
Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę (8 
razy), USA (7 razy).





Od początku lat 90-tych Jan Paweł II zmagał się z chorobą Parkinsona, która 
była powodem spekulacji dotyczących ustąpienia papieża z urzędu. Ten pełnił 
jednak swoją posługę do śmierci. W ciągu ostatnich dni życia nieustannie 
towarzyszyli mu trwający na modlitwie wierni z całego świata. Odszedł 2 
kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię 
Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Niespełna tydzień później, 8 maja, odbył się 
pogrzeb papieża, w którym uczestniczyło około 300 tysięcy pielgrzymów oraz 
głowy państw i przedstawiciele wszystkich wyznań świata.
28 czerwca 2005 roku za zgodą następcy Jana Pawła II, Benedykta XI, 
rozpoczął się proces beatyfikacyjny, którego postulatorem był ks. Sławomir 
Oder. 1 maja 2011 Jan Paweł II został ogłoszony beatyfikowanym, a 27 kwietnia 
2014 roku podczas Niedzieli Bożego Miłosierdzia – świętym. Liturgiczne 
wspomnienie św. Jana Pawła II przypada 22 października, na pamiątkę 
uroczystego rozpoczęcia jego pontyfikatu.
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