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O Janie Pawle II wydano mnóstwo książek. Proponujemy własną 

propozycję przybliżenia wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Kim był?

Mnie osobiście przekonuje stwierdzenie przyjaciela papieża, który 

poproszony o krótkie podsumowanie pontyfikatu Ojca św. przytoczył 

pewną anegdotę. Otóż kiedyś usłyszał, jak w tłumie wiernych pewna 

kobieta krzyknęła: „Zobaczcie, jak on niesie Krzyż.” Ks. Tadeusz Styczeń, 

bo o nim mowa, wówczas dopowiedział: „On wie, kto go niesie”.

Uważam, że Jan Paweł II był Piotrem naszych czasów, niósł ludziom 

Chrystusa.
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Karol Wojtyła urodził się 18 maja 2020 roku w Wadowicach. 

W pobliskim kościele śpiewano „Litanię Loretańską”. Po porodzie 

szczęśliwa matka słabym głosem odezwała się do akuszerki: „Niech Pani 

otworzy okno. Chcę, żeby mój Lolek usłyszał śpiew ku czci Marii”. 
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W życie Kościoła został włączony miesiąc później przy chrzcielnicy 

parafialnego kościoła w Wadowicach. Imiona dziecka zostały starannie 

wybrane. Karol po ojcu i na cześć ostatniego cesarza Austrii, który został 

ogłoszony błogosławionym w 2004 roku., Józef zaś na cześć świętego 

Józefa i swojego wujka, a także marszałka Józefa Piłsudskiego.
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Klimat domu rodzinnego kształtowała głównie pani Emilia, mimo, że 

bardzo często – na skutek choroby – leżała w łóżku. Późniejszy papież 

powie, że „nauczył się cierpienia od matki”. Religijną atmosferę wyczuwało 

się od razu po przekroczeniu progu mieszkania, w którym przy drzwiach 

wejściowych była umieszczona kropielniczka z wodą święconą.
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Za przekazywanie tradycji był odpowiedzialny ojciec. Zabierając Lolka 

na spacery, uczył go m.in. historii Polski. To dzięki ojcu chłopiec przesiąkł 

patriotyzmem i tradycjami w okresie, kiedy Polska odzyskała niepodległość.
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Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią św. w wieku 9 lat”. 

W 1939 roku Karol Wojtyła napisał wiersz poświęcony mamie, który 

później został włączony do tomu poezji „Renesansowy psałterz”
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Matka (fragment)

Nad Twoją białą mogiłą 

białe kwitną życia kwiaty - 

O, ileż lat to już było 

bez Ciebie – duchu skrzydlaty.
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7 maja 2020 roku ruszył wyjątkowy proces kanonizacyjny rodziców św. 

Jana Pawła II. Nieczęsto zdarza się w Kościele, że kandydatami na ołtarze 

stają się najbliżsi świętego.
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Drewniane schody skrzypią, gdy na nie wchodzi. 

Klamka przechyla się, gdy otwiera drzwi. 

Wytarta podłoga kryje ślady stóp brata. 

Lustro uśmiecha się jak niegdyś. 

Zdjęcie matki przywołuje wspomnienia. 

Krzyż wciąż niesie echo modlitwy.
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Pośród tych wielu dróg, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów 

najważniejszą. (…) A jeśli (…)człowiekowi brakuje rodziny, to jest to 

zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży 

na całym życiu.



JPII



JPII

W czasach gimnazjalnych uwydatniła się w życiu Lolka nie tylko jego 

artystyczna dusza, ale także fascynacja sportem, szczególnie piłką nożną. 

Zainteresowanie tą dyscypliną sportu została mu także wtedy, kiedy 

zasiadł na Stolicy Piotrowej. Stał się pierwszym papieżem, który kibicował 

piłkarzom, zasiadając na trybunach stadionu. Zwykł żartować, iż „Ze 

wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza”.
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3 maja 1938 roku maturzysta Karol wygłosił przemówienie powitalne 

na cześć odwiedzającego wówczas wadowickie gimnazjum arcybiskupa 

Sapiehy. Purpurat zapytał się opiekuna duchowego Karola Wojtyły, czy ten 

młodzieniec planuje pójść do seminarium. Usłyszawszy, że pragnie zostać 

aktorem, miał ponoć powiedzieć „Szkoda”.
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1 XI 1946 roku Książę Adam Stefan Kardynał Sapieha, wyświęcił Karola 

Wojtyłę w prywatnej kaplicy, który swoją mszę prymicyjną odprawił 

w Dzień Zaduszny. 
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Trzy msze – „ciche” – za dusze zmarłych rodziców i brata, odprawił młody 

celebrans w niezwykłym miejscu: na Wawelu w romańskiej krypcie św. 

Leonarda, wśród sarkofagów królewskich.
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W lipcu 1948 roku ks. Wojtyła został wikarym i katechetą w parafii pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici. „Dojechałem 

autobusem z Krakowa do Gdowa, a stamtąd jakiś gospodarz podwiózł 

mnie szosą (…) i potem doradził mi iść ścieżką wśród pól (…) Pamiętam, 

że w pewnym momencie, gdy przekraczałem granicę parafii w Nigowici, 

uklęknąłem i ucałowałem ziemię”.
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Konsekracja księdza Karola Wojtyły odbyła się na Wawelu  

28 września 1958roku. Hasłem przewodnim nowego biskupa stało się 

zawołanie „Totus Tuus” odnoszące się do Matki Bożej. 18 stycznia 1964 

roku ks. bp Wojtyła otrzymał nominację na arcybiskupa metropolitę 

krakowskiego a 29 czerwca 1967 roku papież Paweł VI ogłosił go 

kardynałem.
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Rzym, 16 października 1978 roku, metropolita krakowski ks. kard. 

Karol Wojtyła został wybrany na Papieża. Przybrał imię Jan Paweł II. Był 

pierwszym od 455 lat Papieżem spoza Włoch. 58-letni wówczas Jan Paweł 

II został najmłodszym z Papieży, jakich wybrano od półtora wieku.
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„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon 

Dla słowiańskiego papieża  

Otworzył tron”.

Jan Paweł II wziął na swe barki pasterzowanie światu, a trzeba było mocy, 

by ten „Pański dźwignąć świat”. On jednak rozdał miłość jak dziś mocarze 

rozdają broń, a „świat wziąwszy w dłoń” okazał „sakramentalną moc”.
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Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla 

Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych 

i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! 

Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”
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Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali 

go z dalekiego kraju, z dalekiego, ale jednocześnie jakże bliskiego przez 

komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji (…). Nie wiem, czy będę 

umiał dobrze wysłowić się w waszym…naszym języku włoskim. Gdybym 

się pomylił, poprawcie mnie.”
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Podczas inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 r., Jan Paweł II sam 

uklęknął i ucałował dłonie wielkiego prymasa. Następnego dnia papież 

skierował do kardynała Stefana Wyszyńskiego następujące słowa; „Nie 

byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka,(…)gdyby nie było Twojej 

wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej 

nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było 

Jasnej Góry i tego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które 

związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”
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Ojciec święty szczególnie ukochał Maryję, a słowa Totus Tuus obrał 

jako dewizę duszpasterskiej służby. Szczególnie ukochał Matkę Boską 

Częstochowską. Mówił, że przed Jej tronem bije serce narodu.
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„Panno cała piękna i cała święta 

Pomóż nam, byśmy weszli w nowe tysiąclecie odziani w pokorę. W Twoje 

ręce składamy przyszłość, która nas czeka, prosząc o Twą nieustanną 

opiekę nad światem. Pozostań z nami Maryjo w każdy czas”. 
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Jestem Biskupem Rzymu, następcą Apostoła Piotra; i tak jak od niego 

Pan wymaga ode mnie, abym – czuwał także nad całym stadem – nad 

barankami i owcami, abym służył jedności (…) Módlcie się również za 

mnie. Módlmy się wzajemnie za siebie.
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Papież nade wszystko ukochał polską ziemię. Jest autorem wzruszających 

słów :

 „O ziemio polska! 

Ziemio trudna i doświadczona, 

Ziemio piękna! Ziemio moja.”
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„Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 

przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż 

na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.
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13 maja w 1981 r. o godz. 17.00 Papież objeżdżał w odkrytym jeepie plac 

św. Piotra, błogosławiąc przybyłych na środową audiencję pielgrzymów. 

W 20 minut później oddał trzy strzały do przejeżdżającego papieża turecki 

płatny zamachowiec Mehmet Ali Agca, ciężko raniąc Jana Pawła II. „Czyjaś 

ręka strzelała, inna ręka prowadziła kulę” – tak o cudownej interwencji 

Maryi powie potem Jan Paweł II.
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Papież był poetą. 

2005 – „Pamięć i tożsamość”

2004 – „Wstańcie! Chodźmy!”

2003 – „Tryptyk Rzymski”

2002 – „Autobiografia”

1996 – „Dar i Tajemnica”

1994 – „Przekroczyć próg nadziei” (wywiad – rzeka)

1979 – „Myśląc ojczyzna”.

1975 – „Rozważania o śmierci”

1960 – „Przed sklepem jubilera”

1950 – „Brat naszego Boga” (sztuka teatralna)

1946 – „Pieśń o Bogu ukrytym”

1940 – „Hiob”, „Jeremiasz” (sztuki teatralne
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Papież bardzo kochał młodych, nazwał ich stróżami poranka i często 

kierował do nich słowa.  

 „Jeśli chcesz znaleźć źródło, 

musisz iść do góry, pod prąd. 

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, 

wiesz, że ono musi tu gdzieś być – 

Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło?!”



JPII



JPII

Drodzy młodzi. Bóg dał wam rodziców i za ten dar winniście Panu Bogu 

dziękować. Szanujcie i miłujcie swych rodziców. Rodzina jest powołana do 

wychowania swych dzieci. Rodzice mają obowiązek stworzenia atmosfery 

rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi. Trzeba 

zadbać, by Bóg był obecny czczony w rodzinach. Jesteście dla dzieci 

pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was 

w tym nie może zastąpić.
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Kto ma młodym pomóc w odkrywaniu prawdy? Przede wszystkim 

rodzice. To oni są pierwszymi wychowawcami swych dzieci. Rodzina 

jest powołana do wychowania swych dzieci. Rodzice mają obowiązek 

stworzenia atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla 

Boga i ludzi. Trzeba zadbać, by Bóg był obecny czczony w rodzinach. 

Jesteście dla dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót 

chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastąpić.
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Drodzy chłopcy i dziewczęta Papież miłuje młodzież i zależy mu na 

waszej przyszłości. Wszystkim nam zależy na waszej przyszłości, abyście 

dobrze przygotowali się do zadań, jakie na was czekają. Przyszłość świata, 

Polski, i Kościoła zależy w duże mierze od was. Wy będziecie te przyszłość 

kształtować, na was spoczną wielkie zadania budowy czasów, które 

nadchodzą. Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania, nie lękajcie 

się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie.
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„Młodość (…) to jest zarazem czas dany każdemu człowiekowi 

i równocześnie zadany mu przez Opatrzność. W tym czasie szuka on 

odpowiedzi na podstawowe pytania, jak młodzieniec z Ewangelii; szuka nie 

tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego, to swoje 

życie ma zacząć budować”.
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Drodzy nauczyciele. Dobro młodego pokolenia niech będzie troską 

waszego życia i waszej pracy wychowawczej. Zachęcam was, abyście 

postępowali w sposób godny powołania. Czy może być większe 

powołanie od tego, którym Bóg was obdarzył?
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Dialog na pięknym stadionie Parc des Princes w Rzymie. Ojciec Święty 

odpowiedział na 21 pytań, jakie wcześniej otrzymał od ludzi młodych. 

Spotkanie trwała 3 godziny mimo deszczu i pierwotnych pobaw nawet 

samego Papieża. Powszechnie uważa się, że spotkanie to dało podwaliny 

pod późniejsze Światowe Dni Młodzieży.
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Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) – spotkania młodych katolików, 

odbywające się co dwa-trzy lub cztery lata zapoczątkowane z inicjatywy 

Jana Pawła II w 1986 roku. 

Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, 

skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas 

i modlić się. 
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Symbolami ŚDM są Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Salus Populi 

Romani. 

Pierwsze odbyły się 11- 15 kwietnia w Rzymie i miały charakter 

diecezjalny. Uczestniczyło w nich 300 tysięcy osób.
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Najbardziej podkreślanym i powszechnie znanym motywem jest 

jedność i obecność wielu różnorodnych kultur. Flagi oraz inne atrybuty 

narodowe są prezentowane publiczności, aby ukazać udział różnych nacji 

i przedstawić własny sposób przeżywania katolicyzmu. 
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Drugie ŚDM miały miejsce w Rzymie w dniach 19-31 marca. Spotkanie 

odbyło się w obecności 300 tysięcy wiernych. Mottem przewodnim 

spotkania były słowa: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest 

w was (1 P 3, 15)
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Trzecie ŚDM odbyły się w 1987 roku w Buenos Aires w Argentynie 

w obecności 900 tysięcy młodych. Mottem przewodnim spotkania były 

słowa: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16)
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Czwarte spotkanie ŚDM odbyło się w Hiszpanii w Santiago de 

Compostela,, a uczestniczyło w nim 400 tysięcy wiernych. Mottem 

przewodnim spotkania były słowa: Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem  

(J 14, 6)
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Szóste ŚDM miały miejsce w dniach 10-15 sierpnia w Polsce 

w Częstochowie w obecności 1,6 miliona uczestników. Mottem 

przewodnim spotkania były słowa: Otrzymaliście Ducha przybrania za 

synów (Rz 8, 15)



JPII

Ósme ŚDM odbyły się w Stanach Zjednoczonych w Denver w obecności 

700 tysięcy wiernych. Mottem przewodnim spotkania były słowa: Ja 

przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości (J 10, 10) 
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Dziesiąte spotkanie młodych z papieżem miało miejsce w dniach 10- 

15 stycznia w 1995 roku na Filipinach. Uczestniczyło w nim 5 milionów 

młodych. Mottem przewodnim spotkania były słowa: Jak Ojciec mnie 

posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)
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Dwunaste ŚDM miały miejsce w 1997 roku i odbyło się w obecności 

miliona wiernych w dniach 19- 24 sierpnia w Paryżu we Francji. Mottem 

przewodnim spotkania były słowa: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? 

Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38,39)
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Piętnaste spotkanie młodych z papieżem odbyło się w 2000 roku 

we Włoszech w Rzymie przy udziale 2,2 miliona młodych. Mottem 

przewodnim spotkania były słowa: A słowo stało się Ciałem i zamieszkało 

wśród nas (J 1, 14)
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Ostatnie z udziałem Jana Pawła II, siedemnaste spotkanie z młodymi 

miało miejsce w 2002 roku w Toronto w Kanadzie. Wzięło w nim udział 

800 tysięcy wiernych. Mottem przewodnim spotkania były słowa: Wy 

jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13, 14). 
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„Nie zawaham się głosić wobec was i wobec świata, że każde życie 

ludzkie – od momentu jego poczęcia i poprzez wszystkie kolejne jego 

etapy – jest święte, ponieważ życie ludzkie stworzone zostało na obraz 

i podobieństwo Boga. Nic nie przewyższa wielkiej godności osoby 

ludzkiej”.
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Papież kochał góry. Zdobywał szczyty wraz z ojcem, jako biskup wybierał 

się w nie z młodzieżą, nie stronił od samodzielnych eskapad narciarskich. 

Kochał Tatry, tu oddychał powietrzem swojej młodości. To były jego góry.
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Kiedy czasami wędruję samotnie  

wąskimi ścieżkami wśród  

kosodrzewiny to czuję mocno, wiem  

to niezawodnie, że patrzą na mnie Jego  

dobre oczy. Tylko tutaj powracam  

wzruszony 

pięknem jodły tatrzańskiej i sosny. I kocham ten zapach żywiczy 

co otula mnie podczas wieczornej modlitwy.

Papież lubił popatrzeć na swoje ukochane Tatry, ze wzruszeniem 

wpatrywał się w Morskie Oko.Ciekawe, o czym wówczas myślał? 

Odwiedził też Kasprowy Wierch, z którego mógł podziwiać  

piękno gór.
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Czy wspominał młodzieńcze wędrówki? 

Czy wsłuchiwał się w szum smreków?  

A może podziwiał szarość grani na tle tatrzańskiej zieleni?  

A może po raz kolejny zapragnął usłyszeć cichy szept strumienia? 

Ciekawe, czy Morskie Oko do Niego mrugnęło?
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Tak, góry śpiewają. One są wierne. Nie zapominają także o swoim 

Pasterzu – jedynym w swoim rodzaju – pasterzu ludzkich serc. Tatry 

śpiewają o nim, bo tak naprawdę to On nie umarł, tylko się oddalił i teraz 

ukrywa się w zakamarkach gór. Dzieci go tam znajdują, a one widzą 

inaczej, innymi oczami
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Ojciec Święty Jan Paweł II był niewątpliwie najwięcej pielgrzymującym 

Papieżem w historii. W czasie swego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki 

międzynarodowe, odwiedzając 129 krajów na wszystkich kontynentach. 

Ponadto odbył ponad 140 podróży apostolskich na terenie Włoch. 

Głosząc naukę Chrystusa na całym świecie przemierzył łącznie ponad 1,5 

mln km.
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„Niektórzy w Europie uważają, że papież nie powinien tak podróżować. 

Powinien siedzieć w Rzymie tak, jak dawniej.(…)Natomiast ludzie tutejsi 

mówią: „Bogu dzięki, że tu przyjechałeś. Bo tylko jak tu przyjedziesz, 

to wiesz, kim jesteśmy. A nie możesz być naszym pasterzem, jeśli nie 

będziesz nas znał…”
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I pielgrzymka do Polski: 2-10 czerwca 1979

Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II do ojczyzny przebiegała pod 

hasłem „Gaude Mater Polonia”. To wtedy padły pamiętne słowa Ojca 

Świętego „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, Tej ziemi. 

Mówi się, że bez tej pielgrzymki nie byłoby „Solidarności” i późniejszego 

obalenia ustroju komunistycznego. 
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II pielgrzymka do Polski: 16-23 czerwca 1983

Podróż pod hasłem „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!”. Nawiązując do 

okresu stanu wojennego, Papież starał się dać Polakom wiarę i nadzieję. 

Przekonywał, że nie chodzi o zwycięstwo militarne, lecz moralne, zło 

należy zwyciężać dobrem, a „miłość jest potężniejsza niż śmierć”.
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III pielgrzymka do Polski: 8-14 czerwca 1987

Hasło przewodnie: „Do końca ich umiłował”. Jan Paweł II bronił godności 

Polaków wobec ówczesnej władzy podkreślając, że każdy człowiek ma 

swoją osobistą godność, zasługuje na to, aby traktować go podmiotowo, 

a obywatele powinni mieć wpływ na losy swojego kraju.



JPII



JPII

„Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by 

zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi”. 

(Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.)



JPII



JPII

„Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo 

człowiek nie może dla człowieka być towarem”. 

(Homilia dla świata pracy, Gdańsk, 1987 r.)
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„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest 

człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia”. 

(Homilia, Gdańsk, 1987 r.)
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„Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, 

ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem”. 

(Słowo do młodzieży, Kraków, 1987 r.)
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IV pielgrzymka do Polski: 1-9 czerwca i 13-20 sierpnia 1991

Wizyta pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Odwiedzając 

wolną już Polskę Ojciec Święty starał się uświadomić rodakom, że sama 

wolność to nie wszystko, że wolność rzeczywista musi być oparta na 

prawdzie i wartościach chrześcijańskich.
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Drugi etap pielgrzymki związany był z VI Światowym Dniem Młodzieży 

odbywającym się na Jasnej Górze, Papież poprowadził dla młodych 

rozważanie: Jestem, Pamiętam, Czuwam. Po raz pierwszy na ŚDM 

przybyła młodzież z krajów wschodnich. Częstochowa rozśpiewana 

i rozmodlona czuwała całą noc.
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V wizyta w Polsce: 22 maja 1995

„Czas próby polskich sumień trwa” – słowa te wypowiedział Jan Paweł II 

podczas zorganizowanej przy okazji pielgrzymki do Czech kilkugodzinnej 

wizyty w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu w diecezji bielsko-żywieckiej. 

Papież przestrzegał przed mylnym, zbyt szerokim pojmowaniem tolerancji, 

która może być w istocie nietolerancją wobec ludzi wierzących.
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VI pielgrzymka do Polski: 31 maja – 10 czerwca 1997

Pielgrzymka pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. Papież 

apelował do hierarchów kościelnych o większe otwarcie na Europę, 

podkreślając możliwy wkład Kościoła polskiego w życie duchowe starego 

kontynentu. Przestrzegał również przed interpretowaniem wolności jako 

swobody absolutnej.
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„Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co 

dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie 

krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, 

w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za 

to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on 

tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności 

i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie 

są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, 

która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”. 

(Zakopane, 6 czerwca 1997) 
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VII pielgrzymka do Polski: 5-17 czerwca 1999

Podróżując pod hasłem „Bóg jest miłością” Ojciec Święty odwiedził aż  

21 miejscowości i beatyfikował 108 Polaków – męczenników z okresu  

II wojny światowej. Podkreślał rolę Kościoła w przemianach ustrojowych 

w Polsce oraz znaczenie wartości etycznych w systemie demokratycznym.



JPII

VIII pielgrzymka do Polski: 16-19 sierpnia 2002

Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła się pod hasłem 

„Bóg bogaty w miłosierdzie”. Podczas tej wizyty Jan Paweł II poświęcił 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Papież 

odwiedził również Kalwarię Zebrzydowską.
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Młody człowieku wstań! Jesteś wezwany do niestrudzonego poszukiwania 

prawdy, do cierpliwego czynienia dobra, jesteście mężczyznami i kobietami 

powołanymi do świętości.
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„Każdy z was […] znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś 

wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, 

o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie 

można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek 

prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. 

Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.
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Co to znaczy: „czuwam”? To znaczy, że staram się być człowiekiem 

sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam, nie zniekształcam. Nazywam po 

imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła 

staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie”
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Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca 02 kwietnia 2005 roku o godzinie 

21.37. Obecni przy Papieżu biskupi z jego osobistym sekretarzem 

księdzem Stanisławem Dziwiszem zaintonowali Te Deum, dziękując Bogu 

za dar, jakim był dla świata Karol Wojtyła.



JPII

Słowiańska Księgo tęsknot! U kresu się rozdzwoń, 

jak chórów zmartwychwstalnych mosiężna muzyka, 

pieśnią świętą, dziewiczą, poezją pokłonną  

i hymnem człowieczeństwa – Bożym Magnificat. 
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1 maja 2011 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy 

Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież 

Benedykt XVI, uroczystą mszę koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, 

arcybiskupów i biskupów z całego świata. Liczba wiernych uczestniczących 

w nabożeństwie jest szacowana na 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy 

Polaków
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27 kwietnia 2014 roku w Watykanie odbyła się kanonizacja bł. Jana 

Pawła II i Jana XXIII. Uroczystość odbyła się na placu św. Piotra. Mszę Św. 

koncelebrował papież Franciszek. W uroczystości brał udział emerytowany 

papież Benedykt XVI. We Mszy Św. Kanonizacyjnej uczestniczyło ok. 800 

tyś. wiernych
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Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym Narodu. Kultura 

polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona 

wyodrębniła nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów.
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Każdy z nas, jako spadkobierca wartości i treści własnej kultury, otrzymuje 

– jak w ewangelicznej przypowieści – pewną ilość talentów(…). Trzeba 

wziąć na siebie odpowiedzialność za to bogactwo, aby je utwierdzić, 

zachować i powiększyć.
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„Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch 

ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”
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„Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy 

w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem 

ziemię zdobywają”.
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Proszę wszystkich nauczycieli – miejcie odwagę być mądrymi stróżami 

młodych, a uczniów – bądźcie stróżami poranka.
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Jan Paweł II zostawił po sobie olbrzymie dziedzictwo, które musimy 

odkrywać i zachować dla kolejnych pokoleń. Prosił też o pielęgnowanie 

polskości, świata wartości. Nam pozostaje podjąć to zadanie.
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