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Temat: Jan Paweł II - współczesny apostoł narodów. 

 Karol Wojtyła urodził się w 18 maja 1920 roku na południu Polski, w 

Wadowicach. W szkole podstawowej jak i w gimnazjum był postrzegany jako 

wzorowy uczeń i bardzo dobry kolega. Od dzieciństwa kochał literaturę, a zdaniem 

nauczycieli miał wielkie zdolności aktorskie. Chętnie grywał w szkolnych 

przedstawieniach. Kochał przyrodę. Wielogodzinne wyprawy w góry wraz z 

przyjaciółmi, jazda na nartach i spływy kajakowe, a przy tym dobra książka były dla 

Karola najlepszym wypoczynkiem i rozrywką. Jego matka Emilia  zmarła w 1929 roku, 

a trzy lata później zmarł jego jedyny brat - Edmund. Zanim ukończył 21 lat, zmarł mu 

ojciec Karol - ostatnia najbliższa i najukochańsza osoba. Tak więc młody Karol 

pozostał sam i to w bardzo trudnych czasach. Toczyła się właśnie druga wojna 

światowa. Karol musiał przerwać studiowanie filologii polskiej i rozpoczął pracę w 

kamieniołomach pod Krakowem. Tutaj zaczęło rodzić się w nim powołanie do 

kapłaństwa. 

 Od października 1942 roku stał się konspiracyjnym studentem seminarium duchownego oraz Wydziału 

Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów, rok po wojnie, 1 XI 1946 r. został wyświęcony na 

kapłana. Jego serce zawsze było otwarte dla ludzi. Wiele czasu spędzał z młodzieżą na wspólnych wyprawach. Pomagał 

młodym rozwiązywać problemy, przygotowywał do małżeństwa, chrzcił dzieci. Po niedługim czasie, mając zaledwie 38 

lat, został biskupem Krakowa, a w roku 1967 kardynałem.  

 16 października 1978 roku był dniem szczególnej łaski, jaką Bóg Ojciec dał naszemu rodakowi Karolowi Wojtyle. 

Tego dnia stał się on głową Kościoła Chrystusowego w świecie, przybierając imię Jan Paweł II. Jego wielka miłość do Boga 

i każdego człowieka spowodowała, że zapragnął być wśród ludzi. Dlatego wyruszył na szlak nie kończących się 

pielgrzymek do wszystkich zakątków świata. Odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, w tym 8 pielgrzymek do Polski! Spotykał 

się z bogatymi i biednymi, zdrowymi i chorymi, białymi i tymi o innych kolorach skóry. Był zawsze tam, gdzie go 

potrzebowali. Z wielką miłością, pokorą i cierpliwością przyjął na siebie cierpienie. Jan Paweł II chętnie spotykał się z 

młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Encykliki to 

najważniejsze i podstawowe dokumenty papieskie. Jan Paweł II napisał ich czternaście. 

 13 maja 1981 roku zamachowiec o nazwisku Ali Agca targnął się na życie Ojca świętego. Papież wspominał ten 

dzień z wielkim przekonaniem, że przed śmiercią uratowała go Matka Boża, której od wczesnych lat kapłańskich 

zawierzył swe życie - "Totus Tuus", tzn. "Cały Twój". Tuż po wyjściu z kliniki pierwsze kroki skierował do więzienia, gdzie 

przebywał zamachowiec. Pragnął powiedzieć, że mu przebaczył i stale się za niego modli. Wiara w dobroć człowieka, 

miłość i troska o Kościół stały się podstawą wielkiej misji Ojca świętego, zaś Ewangelia jest najważniejszą treścią jego 

nauczania. Ojciec święty Jan Paweł II zapragnął, aby cały świat usłyszał o Panu Jezusie i nie tylko usłyszał, ale Go 

pokochał i wszedł z Chrystusem na szlak wspaniałej wędrówki ku niebu.  Swoją ziemską wędrówkę Jan Paweł II zakończył 

w dniu 2 kwietnia 2005 r. Jego odejściu towarzyszyło powszechne przekonanie, że świat traci wielkiego człowieka, ale za 

to w niebie zyskuje świętego orędownika. 

 13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana 

Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez 

prawo kanoniczne. 1 maja 2011 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej na placu Św. Piotra 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Encyklika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyspensa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_kanoniczne
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w Rzymie. Papież Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat dał się poznać jako wielki rzecznik Bożego Miłosierdzia. 27 

kwietnia 2014r., w Święto Bożego Miłosierdzia, został kanonizowany, czyli ogłoszony świętym. 

 

 Pan Jezus, odchodząc do swojego Ojca, pozostawił uczniom, a także wszystkim, którzy w Niego wierzą, bardzo 

poważny nakaz: 

 

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu." (Mk 16, 15) 

 

 

Odpowiedz na pytania:  

1. Co to jest Ewangelia i komu ma być głoszona? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

1. Czego Ojciec Święty Jan Paweł II pragnie nas nauczyć? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

"Barka" 
 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 
By łowić serca słów Bożych prawdą.  
 

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

 
Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce gotowe 
Do pracy z Tobą i czyste serce. 
 
Ty, potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu i samotności. 
 
Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz ludzkich 
Twej prawdy siecią i słowem życia. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym

