
„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko.
Tylko załóż wygodne buty, bo masz do 

przejścia całe życie ”
-Jan Paweł II



Życiorys 
Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II – papież, urodził się 18 maja 1920 

roku w Wadowicach jako syn Karola i Emilii, z domu Kaczorowskiej. Jego ojciec był 
żołnierzem – pracował jako urzędnik, zaś matka zajmowała się domem i dziećmi. 
Karol miał starszego o 14 lat brata Edmunda (lekarza) oraz siostrę Olgę, która zmarła 
zaraz po urodzeniu. Został ochrzczony 19 czerwca 1920 roku w pobliskim kościele 
pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, z którym był związany do końca swojego 
pobytu w rodzinnym mieście. Miesiąc przed I Komunią Świętą zmarła jego matka. 
Od tej pory zajmował się nim ojciec – dbał o dobre wychowanie, naukę, patriotyzm i 
rozwój duchowy syna, który codziennie uczestniczył we Mszy Świętej. 
W Gimnazjum Męskim w Wadowicach dołączył do koła teatralnego, gdzie poznawał 
poezję i teatr. Kiedy miał 12 lat zmarł jego brat w wyniku zarażenia się szkarlatyną od 
swoich pacjentów.

JAN PAWEŁ II (1920-2005)



Ulubiona pieśń Ojca Świętego 



Kapłaństwo i nauka
• Święcenie kapłańskie otrzymał z rąk Księcia Metropolity 1 listopada 1946 roku w Kaplicy Domu 

Arcybiskupów Krakowskich. Zaraz po nich wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie w ciągu dwóch 
lat napisał pracę doktorską na temat: Zagadnienie wiary u św. Jana od Krzyża, którą obronił 
19 czerwca 1948 na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Angelicum.

• Po powrocie do kraju został skierowany do pracy w wiejskiej parafii Niegowić pod Krakowem. 
Rok później w krakowskiej parafii pw. św. Floriana podczas pracy z młodzieżą ujawnił się jego talent 
duszpasterski i organizatorski. W 1951 roku nowy rządca Archidiecezji Krakowskiej – abp Eugeniusz 
Baziak skierował Wojtyłę do dalszej pracy naukowej i napisania habilitacji na istniejącym jeszcze 
Wydziale Teologicznym UJ. Jesienią 1953 roku Rada Wydziału podjęła decyzję o zakończeniu 
przewodu habilitacyjnego Wojtyły, przyjmując do recenzji jego pracę Próba opracowania etyki 
chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera. Finalnie, 12 grudnia tegoż roku otrzymał tytuł 
doktora habilitowanego. Wykładał w Metropolitalnym Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

• W październiku 1954 roku Wojtyła podjął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako 
wykładowca historii doktryn etycznych. W tym czasie poświęcał się młodzieży akademickiej, z którą 
chodził po górach.



Totus Tuus- Cały Twój
28 września 1958 roku został konsekrowany na biskupa pomocniczego Archidiecezji 

Krakowskiej – funkcję tę pełnił do roku 1962. Całą swoją posługę i siebie zawierzył Matce Bożej, 
czyniąc słowa „Totus Tuus” swoim zawołaniem biskupim, a potem także papieskim. 
W 1963 roku Papież Paweł VI mianował biskupa Wojtyłę Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a 
cztery lata później, w czerwcu 1967 roku – kardynałem. W trakcie 14-letniego pontyfikatu kardynał 
Wojtyła zreorganizował pracę kurii powołując do życia szereg wydziałów, w których zatrudnienie 
znalazło wielu ludzi świeckich. W ten sposób, podążając za wskazaniami II Soboru Watykańskiego, 
podkreślił rolę laikatu w Kościele. Szczególnie bliska była mu praca nad podniesieniem moralności 
rodziny i wychowaniem młodego pokolenia.  W pracach Konferencji Episkopatu Polski ściśle 
współpracował z Prymasem Stefanem Wyszyńskim jako jego zastępca na stanowisku 
Przewodniczącego. Był także Przewodniczącym Komisji Apostolstwa Świeckich oraz Komisji do 
Spraw Nauki Katolickiej. Organizował sympozja naukowe, przez który opiekował się światem nauki 
katolickiej i walczył o uznanie jego praw. Wydał drukiem szereg artykułów i pozycji książkowych. 
Najbardziej znane to Miłość i odpowiedzialność, Osoba i czyn, U podstaw odnowy Vaticanum II.
W 1972 roku rozpoczął Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej, który trwał przez 7 lat. 
Celem Synodu było pogłębienie życia religijnego młodzieży i katolików zaangażowanych w życie 
Kościoła. Przygotował także Archidiecezje do 900 rocznicy śmierci św. Stanisława – patrona 
archidiecezji.



Santo Subito-Boże Święty
• 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.



Światowe Dni Młodzieży
Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo 

uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985, który ONZ ogłosiło
Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli 
młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia (Dilecti Amici), a 
20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku 
przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem 
tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach 
świata (odbyło się ono również w Polsce – Częstochowa, 1991). Zaraz po 
ogłoszeniu daty beatyfikacji przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, 
kard. Stanisław Ryłko poinformował, iż Jan Paweł II zostanie patronem 
Światowych Dni Młodzieży.
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Zamach na Jana Pawła II (1981)
• Wydarzenie, które miało miejsce 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na 

placu świętego Piotra w Rzymie o godzinie 17:19. 
• Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Ağcę w 

brzuch oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ağca celował w jego głowę. 
Jan Paweł II schylił się wtedy do małej dziewczynki Sary Bartoli 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 Stanisława Dziwisza. Ochrona przewiozła Jana Pawła II 
do polikliniki Gemelli, gdzie poddano papieża sześciogodzinnej operacji. Do pełni 
zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie zawdzięczał nie 
tylko szczęściu. Wyraził to słowami: 

„Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę” 
• Wierni dostrzegli pewien związek. Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak 

pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. Jan Paweł II spędził na 
rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych 
dolegliwości będących następstwem postrzału. 
Po zamachu otoczenie papieża wprowadziło specjalne środki bezpieczeństwa 
(m.in. papamobile został odpowiednio opancerzony). 
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Reakcja mediów i świata polityki
Na czas żałoby w miastach odwoływano zaplanowane seanse filmowe, 

przedstawienia teatralne oraz wszelkie inne imprezy rozrywkowe. TVP zaprzestała 
także transmisji meczów Ligi Mistrzów. Stacje telewizyjne większość czasu 
antenowego poświęcały aktualnym wydarzeniom w Watykanie i wspomnieniom o 
zmarłym papieżu. Część polskich stacji całkowicie wstrzymała emisję swoich 
programów do poniedziałku, 4 kwietnia. Wszystkie stacje wstrzymały emisję 
reklam. Przez cały żałobny tydzień polskie telewizje muzyczne prezentowały 
spokojną, stonowaną muzykę. Wiele programów publicystycznych na kilka dni 
zaprzestało zapraszania polityków. Sami politycy powstrzymywali się w tym czasie 
od publicznych sporów. Słynne stało się podanie sobie ręki przez Aleksandra 
Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsę podczas spotkania w Rzymie. Wielu mieszkańców 
Warszawy bardzo pozytywnie przyjęło organizowane w stolicy uroczystości 
żałobne, którym patronował ówczesny prezydent tego miasta, Lech Kaczyński. 
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Przesłanie Ojca Świętego do Młodzieży! 



Prezentację wykonała :

Aneta Kowalczyk 
3 dt
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