




Dzieciństwo 

Karol Wojtyła urodził się 18-

ego maja 1920 r. przy ulicy 
Kościelnej w Wadowicach. 20-

ego czerwca jako miesięczne 

niemowlę otrzymał na chrzcie 

imiona Karol Józef. Imię Karol 

otrzymał na cześć ojca i św. 
Karola Boromeusza. Józef 

natomiast by uczcić Józefa 

Piłsudskiego. Najbardziej 

jednak przylgnął do niego 

przydomek "Lolek". 
Gdy miał dziewięć  lat, zmarła 

mu ukochana matka, Emilia. 



Młodość 

 14-ego maja 1938 r. Karol 

Wojtyła odebrał celujące 
świadectwo maturalne                  

i zdecydował się studiować 

polonistykę na uniwersytecie 

Jagiellońskim. Zanim 

rozpoczął drugi rok studiów 
wybuchła II wojna światowa. 

Jesienią 1940 r. ten świetnie 

zapowiadający się aktor i 

poeta musiał podjąć morderczą 

pracę  w kamieniołomach.    
Na dodatek 18-ego lutego 

1941 r. zmarł jego ojciec.  



Kapłaństwo 

W 1942 r. wstąpił do tajnego 

seminarium, którego założycielem był 
kardynał Adam Stefan Sapieha. On też 1 

listopada 1946 r. udzielił Karolowi 

święceń kapłańskich. Metropolita 

krakowski wysłał młodego kapłana na 

studia do Rzymu. Po powrocie ze 
studiów objął posadę wikariusza               

w parafii Niegowić. W 1949 r. został 

przeniesiony do parafii św. Floriana             

w Krakowie. Był przyjacielem 

młodzieży, także poza Kościołem.              
W kolejnych latach aż do sierpnia 1958 r. 

był wykładowcą na katolickich 

uczelniach w Polsce. 



Posługa biskupia 

Latem 1958 r. został 

mianowany biskupem 
pomocniczym archidiecezji 

krakowskiej. Za dewizę 

biskupią obrał sobie słowa: 

"Totus Tuus" - "Cały Twój" 

.Młody biskup Wojtyła wraz 
z 10-ioma polskimi biskupami 

brał udział w kolejnych 

sesjach Soboru 

Watykańskiego II. 30-ego 

grudnia 1963 r. papież 
powołał Wojtyłę na urząd 

arcybiskupa metropolity 

krakowskiego. 

  



Kardynał Wojtyła 

W wieku 47 lat otrzymał 

kardynalski biret z rąk 
Pawła VI, który darzył 

pasterza kościoła 

krakowskiego wielkim 

zaufaniem i uznaniem.                  

W 1976 r. poprosił go                        
o wygłoszenie nauk 

rekolekcyjnych w Watykanie. 

Nawet jako kardynał 

zachował głęboką 

samodyscyplinę i pobożność. 
W Krakowie rozwijał 

działalność dobroczynną                  

i dialog ekumeniczny. 



16 X 1978 

O godz. 18.44 nastąpiło 

uroczyste ogłoszenie wyników 
konklawe, które wybierało 

następcę Jana Pawła I. 

Kardynał Piericle  Felici 

wygłosił słynną  tradycyjną 

formułę: HABEMUS PAPAM. 
Papieżem został kardynał Karol 

Wojtyła. W pierwszym 

przemówieniu zawierzył swą 

posługę Maryi i prosił                          

o modlitwę.  





Inauguracja Pontyfikatu 

„Nie lękajcie się. 

Otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi 

Chrystusowi” Te słowa 

wypowiedziane u progu 

pontyfikatu, Jan Paweł 

II będzie starał się 
realizować. Będzie wołał 

do głów państw, 

przywódców duchowych, 

pracodawców i nas 

wszystkich.  



Zamach 

13 maja 1981 r. to 

najtragiczniejszy dzień 
w posłudze Jana Pawła 

II. Gdy objeżdżał on 

swoim zwyczajem Plac 

św. Piotra by 

pozdrawiać i ściskać ręce 
pielgrzymów, padły dwa 

strzały. Lekarzom z 

Polikliniki Gemelli udało 

się uratować Następcę 

św. Piotra. On sam 
publicznie przebaczył 

zamachowcowi, Turkowi 

Alemu Agcy . 



Pielgrzymki 
Jan Paweł II często 

nazywany jest Paieżem-
Pielgrzymem. Odbył 104 

podróże zagraniczne do 

wielu państw wszystkich 

kontynentów. Chciał jak św. 

Paweł każdemu osobiście  
zanieść Ewangelię. Jego 

wielkim, niestety 

niezrealizowanym 

marzeniem była podróż do 

Rosji, której nieprzychylny 
był prawosławny 

patriarchat moskiewski. 



Polska 

Spośród wielkiej ilości swoich 

podróży apostolskich, aż 
osiem Jan Paweł II odbył do 

swojej ojczyzny, do Polski.. 

Do historii przeszły słowa               

z pierwszej papieskiej 

pielgrzymki: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze 

ziemi, Tej ziemi”, ale także 

wspomnienie kremówek                   

z zawadiackim uśmieszkiem              

w 1999r. Ostatnią podróżą 
„pożegnalną”, okazała się być 

pielgrzymka z 2002 r. 



Ekumenizm 
Ojciec Święty dążył 

zawsze do pojednania                 
z innymi religiami. 

Przyjmował ich 

przedstawicieli                         

w Watykanie, spotykał się                

z nimi w czasie 
pielgrzymek. Wielkim 

zdziwieniem był fakt 

obecności papieża                       

w synagodze czy meczecie. 

Rokrocznie brał udział                 
w centralnych 

uroczystościach Tygodnia 

Modlitw o Jedność 

Chrześcijan.  



Dzieci i młodzież 

Jak nikt inny potrafił do 

nich dotrzeć i z nimi 
rozmawiać. Otaczał ich 

szczególnym uczuciem. 

Zawsze powtarzał, że w 

nich jest przyszłość 

Kościoła i świata. Chociaż 
stawiał im trudne warunki 

i mówił bez ogródek, że 

być uczniem Chrystusa nie 

jest łatwo, młodzież                    

i dzieci wciąż go słuchały     
i  chciały z nim 

rozmawiać, spotykać się.  



Modlitwa 
Jan Paweł II był 

człowiekiem modlitwy. 
Każdego dnia rozmawiał 

z Bogiem polecając Mu 

potrzeby całego Kościoła 

i świata. Codziennie 

odmawiał różaniec                       
i brewiarz, w każdy 

piątek natomiast Drogę 

Krzyżową. Mimo tak 

wielu zajęć                            

i obowiązków, nigdy nie 
brakowało mu czasu, by 

oddać cześć Panu.  



Pokój 

Janowi Pawłowi II 

bardzo zależało na 
pokoju w świecie. 

Rokrocznie 

wypuszczał z okna 

apartamentów 

papieskich gołębie, 
które symbolizują 

pokój. Sam 

doświadczył 

dramatu wojny, 

więc robił wszystko, 
aby temu złu 

zapobiec.  



Cierpienie 
Cierpienie to nieodłączny atrybut  

pontyfikatu Papieża-Polaka. Począwszy 
od zamachu z 1981 r. Nad posługą 

piotrową aż do śmierci wisi widmo 

choroby. Wstrząsające były obrazy z 

ostatniego Wielkiego Piątku Jana Pawła 

II, gdy podczas Drogi Krzyżowej trzymał 
w ramionach krzyż, czy z Niedzieli 

Wielkanocnej, gdy próbował udzielić 

błogosławieństwa Urbi et Orbi, jednak 

choroba i wzruszenie nie pozwoliły mu 

wypowiedzieć ani słowa. Lecz on swoim 
cierpieniem i  brakiem siły, by coś 

powiedzieć nauczył nas dużo; nie tylko za 

pomocą słów ale również za pomocą 

gestów i czynów. 



21.37 
O tej godzinie, 2-ego 

kwietnia 2005 r. nasz 
Umiłowany Ojciec 

Święty odszedł do 

Domu Ojca. Do tej 

godziny wszyscy 

jeszcze mieliśmy 
nadzieję, że papież 

znów wróci do 

zdrowia, jak to 

bywało wcześniej. 

Świat w jednej chwili 
zamarł. Straciliśmy 

najlepszego 

Przewodnika i Ojca. 



Santo Subito  
Po śmierci Ojca Świętego 

tłumy ludzi zaczęły 
napływać do Wiecznego 

Miasta. Każdy chciał Mu 

oddać ostatni hołd. Pogrzeb 

Papieża-Polaka odbył się               

w piątek, 8 kwietnia. Na 
Placu św. Piotra  powiewały 

transparenty z napisem 

„SANTO SUBITO”,                  

co znaczy „Natychmiast 

Święty”. Wiatr zamknął 
Ewangeliarz na trumnie 

papieża. Wykonało się…  
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Życie ludzkie jest 

przejściem. Nie jest to życie 

całością do końca 

zamkniętą pomiędzy datą 

urodzin i datą śmierci. Jest 

otwarte ku ostatecznemu 

spełnieniu w Bogu . Każdy 

z nas odczuwa boleśnie 

zamknięte życie, granice 

śmierci. Każdy z nas jakoś 

jest świadom tego, że 

człowiek nie mieści się bez 

reszty w tych granicach, że 

bez reszty nie może 

umrzeć…. 

                Jan Paweł II 
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