
Jan Paweł  II Papież, który pozostał 
człowiekiem 



Karol Józef Wojtyła urodził się 
18 maja 1920 roku 
w Wadowicach. 
Był trzecim dzieckiem Karola 
Wojtyły seniora i Emilii 
z Kaczorowskich. Kiedy Wojtyła 
miał dziewięć lat, zmarła jego 
matka. Po czterech latach zmarł 
jego starszy brat-Edmund, 
siostra Olga zmarła w dniu 
narodzin, a jego ojciec w 1942r.



O swoim rodzinnym 
mieście mówił: „…W 
każdym razie tu, w tym 
mieście, w Wadowicach , 
wszystko się zaczęło , i 
szkoła się zaczęła, studia 
się zaczęły, i teatr się 
zaczął. I kapłaństwo się 
zaczęło………”

Rodzinny Dom przy  ul. Kościelnej 7



Karol był chłopcem wesołym, 
utalentowanym. W 1929 roku 
przyjął Komunię Świętą.
Każdą wolną chwilę lubił 
spędzać na powietrzu , grał 
w piłkę nożną i jeździł na 
nartach.
Szkolni koledzy oraz 
nauczyciele nazywali go 
"Lolek" . Od najmłodszych lat 
Lolek chętnie uczestniczył we 
Mszy świętej i nabożeństwach 
jako ministrant. Maturę ze 
wszystkich maturalnych 
przedmiotów: religii, 
j. polskiego, j. łacińskiego, 
greckiego i niemieckiego Karol 
zaliczył na ocenę celującą.



W 1938 roku Wojtyła 
rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Lata okupacji 
spędził w Krakowie, pracując 
w kamieniołomie. Był to 
również okres uczęszczania na 
tajne komplety z polonistyki 

i jego związków z teatrem. 
Jesienią roku 1941 wraz             
z przyjaciółmi założył Teatr 
Rapsodyczny, który swoje 
pierwsze przedstawienie 
wystawił 1 listopada 1941r. 
W 1942 r. postanowił wstąpić 
do działającego w podziemiu 
seminarium duchownego. 



 1 listopada 1946 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie. 

 W okresie od kwietnia 1945 do 
sierpnia 1946 roku Karol 
Wojtyła pracował na uczelni 
jako asystent i prowadził 
seminaria z historii dogmatu. 

 W lipcu 1948 roku Karol 
Wojtyła został skierowany do 
pracy w parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Niegowici, 
gdzie spełniał zadania 
wikariusza i katechety. Wolny 
czas starał się spędzać z 
młodzieżą. 

 W sierpniu 1949 roku został 
przeniesiony do parafii św. 
Floriana w Krakowie. Nadal 
skupiał się na pracy z 
młodzieżą i wędrówkach. Aby 
zmylić ówczesną milicję, 
zdejmował podczas nich 
sutannę i pozwolił, by 
nazywano go „wujkiem”. 



W 1958 roku w Katedrze 
Wawelskiej został 
wyświęcony na biskupa.

W 1967 roku został 
kardynałem.



16 października 1978 roku Kardynał Karol 
Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując 
imię Jan Paweł II

Jeden z najbardziej wzruszających momentów to ten, gdy stojąc 
przy ołtarzu , Jan Paweł II drżącym głosem powiedział : 
……….. „Bracia i siostry, nie lękajcie się przyjąć Chrystusa.…….. 
Po czym donośnym głosem powtórzył kilka razy : 
” Nie lękajcie się !”. 

Tak rozpoczął się pontyfikat Jana Pawła II. 

Habemus Papam!





Jan Paweł II jako jedyny papież 
w historii odwiedził 104 kraje na 
wszystkich kontynentach świata



▪ I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979) 

▪ II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983) 

▪ III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987) 

▪ IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–20 sierpnia 1991) 

▪ V pielgrzymka (22 maja 1995) 

▪ VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997) 

▪ VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999) 

▪ VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002) 

„Jestem patriotą, ponieważ patriotyzm to: 

kochanie swojej Ojczyzny, ...

Ludzie tłumnie przybywali na spotkania 
z Ojcem Świętym

Gaude Mater Polonia



13 maja 1981 roku, 
podczas audiencji 
generalnej na placu 
Św. Piotra w Rzymie
o godzinie 17:19, Jan 
Paweł II został 
postrzelony przez 
tureckiego 
zamachowca Mehmeta
Alego Agcę w brzuch 
oraz rękę. Papież 
osobiście mu  
przebaczył.



Jan Paweł II kochał młodzież...

A młodzież kochała jego...



Jan Paweł II napisał wiele utworów. Większość
z nich wydał jako Karol Wojtyła, lecz to te z lat
pontyfikatu są bardziej rozpoznawane, np.
„Tryptyk rzymski” czy „Przekroczyć próg nadziei”.



„Czujesz się 
osamotniony. 
Postaraj się 
odwiedzić kogoś, 
kto jest jeszcze 
bardziej samotny.”
~





16 października 2002 roku, wprowadził do 
Różańca Tajemnice Światła.





Sport był dla Karola Wojtyły

radością życia. Było tam

wszystko, co lubił: jasne zasady,

dyscyplina i duch walki.

w góry. Nic dziwnego, że jako 

młody chłopak, a potem ksiądz, co 

rusz brał piłkę i kopał z chłopakami 

albo chwytał za narty i jechał.



Jan Paweł II wspomniał o tym fakcie 
16 czerwca 1999 r. w Wadowicach. 
Od tej pory rozpoczęła się kariera
„papieskiej” kremówki.



„Człowiekowi potrzebne jest 
piękno krajobrazu” 

- Jan Paweł II 



Rodzina Bogiem silna, staje 
się siłą człowieka i całego 

narodu.



Jan Paweł II od początku lat 90-tych cierpiał na postępującą chorobę
Parkinsona. W lipcu 1992 przeszedł operację w celu usunięcia guza
nowotworowego na jelicie grubym. Jego długoletnie zmagania z
chorobą i starością były osobistym przykładem głoszonych na ten
temat poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia i
odnosił je do męki Chrystusa. 13 maja 1992 papież ustanowił nawet
Światowy Dzień Chorego.

Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką 
próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo.



Dnia 
2 kwietnia 2005r. 
o godzinie 21:37 

odszedł od nas … 

„



W swoim testamencie zapisał: 
………………. „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz 
przybędzie” - te słowa przypominają mi ostateczne 
wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę 
za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na 
moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie 
wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę 
chwilę oddają w ręce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus. 
………….. 
………Po śmierci proszę o Msze Święte i 
modlitwy………… 



Cały świat opłakiwał jego  odejście.

s

„Szukałem Was, teraz 
przyszliście do mnie i za to 
Wam dziękuję”










