
Święty Jan Paweł II - wielki, wolny i nieustraszony 

Niewiele brakowało, a spóźniłby się na konklawe, które wybrało go papieżem, 
ponieważ przed wyjazdem z Polski poświęcił czas na odnalezienie kota swojej sąsiadki. Jest 
jednocześnie tym olbrzymem ludzkości, który na zgliszczach ateizmu XX wieku, zrodził 
młode pokolenie nowej ewangelizacji świata. Jednocześnie jest tym wielkim sportowcem, 
który zgodził się ukazywać przed kamerami świata swoją twarz, oszpeconą chorobą, znosząc 
cierpliwie i z godnością  cierpienie. Posiadający zdolność analizy i syntezy, będąc 
jednocześnie mistykiem, poetą, filozofem, teologiem i znakomitym dyplomatą, przekształcił 
światową geopolitykę, wyzwolił ludzi od lęku, zasiał nadzieję i rozszerzał cywilizację 
miłości. 

Biografia św. Jana Pawła II 

Karol Józef Wojtyła urodził się w Wadowicach, 18 maja 1920 roku. Jego matka 
zmarła, gdy miał zaledwie dziewięć lat, miał tylko ojca i starszego brata Edmunda, który 
również zmarł przedwcześnie. W 1938 r. zapisał się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i 
odbył kurs teatralny. Rok później uczelnię zamykają naziści, młody Karol musi wtedy 
pracować na terenie zakładów chemicznych Solvay. Młody człowiek odczuł wezwanie Pana i 
powołanie do kapłaństwa. W 1942 r. odbył staże w tajnym Seminarium duchownym w 
Krakowie. W tym czasie stał się również jednym z promotorów działającego potajemnie 
teatru rapsodycznego. 

Po II wojnie światowej kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w 
Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia 
kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 r. w Krakowie. Następnie został wysłany do Rzymu, 
gdzie pełnił posługę duszpasterską wśród polskich emigrantów. Pracę magisterską obronił w 
1948 r., po czym wrócił do Polski, by być wikariuszem w różnych parafiach Krakowa i 
duszpasterzem studenckim do 1951 r. Następnie wznowił studia filozoficzno-teologiczne, by 
zostać profesorem na KUL-u. W 1958 r. został mianowany biskupem pomocniczym przez 
Piusa XII, następnie arcybiskupem krakowskim przez Pawła VI w 1964r., a wreszcie 
kardynałem w 1967 r. Uczestniczył aktywnie w pracach Soboru Watykańskiego II, 
przyczyniając się do redakcji Konstytucji Gaudium et spes.  

Podczas konklawe 16 października 1978 r. został wybrany na papieża i przyjął imię 
Jana Pawła II. Jako swoje motto obiera słowa: „ Totus Tuus” - „ Cały jestem Twój Maryjo”. 
Dnia 22 października 1978 r., uroczyście rozpoczynając pontyfikat,  wypowiada te znamienne 
słowa: „ Nie lękajcie się, przeciwnie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi ”.  

Dnia 13 maja 1981 roku, w rocznicę pierwszego objawienia Matki Boskiej w Fatimie, 
św. Jan Paweł II padł ofiarą ataku zamachowca, Turek Ali Agca trafił go trzema kulami z 
pistoletu. Jan Paweł II przypisuje swoje ocalenie  cudownej interwencji Matki Boskiej 
Fatimskiej. Od 1990 roku papież zaczął cierpieć na chorobę Parkinsona, która stopniowo go 



osłabiała. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie, podczas Wigilii Święta 
Miłosierdzia Bożego. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia 2005 r., kiedy to po jego 
śmierci do Rzymu przybyło ponad trzy miliony wiernych, aby oddać cześć jego ciału, 
czekając do 24 godzin na wejście do Bazyliki św. Piotra.  

Kanonizacja i cuda Jana Pawła II 

Dnia 28 kwietnia 2005 roku papież  Benedykt XVI udziela dyspensy od 5 lat po 
śmierci, wymaganych na otwarcie procesu beatyfikacyjno-kanonizacyjnego Jana Pawła II. 
Procedura kanoniczna została otwarta 28 czerwca 2005 r. Jan Paweł II został beatyfikowany 1 
maja 2011 r., po uznaniu cudu uzdrowieniu siostry zakonnej z Francji, cierpiącej na chorobę 
Parkinsona. Uzdrowiona s. Marie Simon-Pierre Normand zeznaje: „ Byłam pewna, że 
zostałam wyleczona, bo kiedy wstałam, to aż podskoczyłam, i wtedy odczułam, że w moim 
ciele jest lekkość i już więcej się nie trzęsę”. Wraz z matką przełożoną i innymi siostrami 
utworzyły one łańcuch modlitewny, przywołujący zmarłego papieża. Jan Paweł II został  
kanonizowany  27 kwietnia 2015 r.. Dopiero cudowne uzdrowienie Kostarykanki, które 
nastąpiło w wieczór jego beatyfikacji, otworzyło mu drogę do kanonizacji. Matka, Floribeth 
Mora Diaz, została zdiagnozowana z tętniakiem mózgu i lekarze nie dawali jej wielu szans na 
przeżycie. Po wydarzeniu beatyfikacji, którą śledziła w telewizji, intensywnie modliła się do 
Jana Pawła II. Następnego dnia usłyszała głos mówiący w jej wnętrzu: „ Wstawaj, nie bój 
się”, i została uzdrowiona. 

Pisma św. Jana Pawła II 

Wśród najważniejszych dokumentów opublikowanych przez Jana Pawła II jest 14 
encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. 
Prywatnie, napisał także pięć książek: „ Droga do nadziei ” w 1994 r., „ Dar i tajemnica: w 
50. rocznicę moich święceń kapłańskich ” w 1996 r., „ Tryptyk rzymski. Medytacje  ” w 2003 
roku, „ Wstań i chodźmy! w 2004 r. oraz „ Pamięć i tożsamość ” w 2005 r. 

Wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego w 1992 r., pozostaje głównym aktem 
Magisterium Papieskiego Jana Pawła II, poprzez który chciał on dać „ pewną normę 
nauczania wiary”. Ponadto Jan Paweł II wygłosił i opublikował liczne katechezy, poświęcone 
kwestiom wiary, życia chrześcijańskiego, w szczególności dotyczące teologii ciała, 
przybliżając wiernym temat seksualności.  

Dziedzictwo św. Jana Pawła II 

Jan Paweł II stworzył Światowe Dni Młodzieży, które odbywają się co 2-3 lata i 
gromadzą miliony młodych ludzi, nie tylko katolików z całego świata. Pierwsze Światowe 
Dni Młodzieży odbyły się w Rzymie w 1986 roku. 

Dla rodzin, które były priorytetem dla niego, stworzył Światowe Spotkania Rodzin, 
które odbywają się systematycznie od 1994 roku. W 1981 roku założył Papieski Instytut 



Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, by zgłębiać zagadnienia małżeństwa, rodziny, a także 
bioetyki. 

• Pierwszą misją Jana Pawła II, dla której niestrudzenie pracował, była jedność 
chrześcijan. Dla niego nie był to ani luksus, ani wysiłek, ani opcja, ale pragnienie Pana Jezusa 
wyrażone w czasie Ostatniej Wieczerzy: „ Aby byli jedno”. 

• Inną misją, której podjął się nasz papież był dialog międzyreligijny. Papież 
skonkretyzował go wydarzeniem, które przemawiało do wszystkich głośniej niż cokolwiek 
innego. Spotkanie w Asyżu, które odbyło się w 1986 roku, po raz pierwszy w historii 
ludzkości zgromadziło przedstawicieli wszystkich religii i wyznań.  

• Jan Paweł II sprawował swoją posługę Piotrową w niezmordowanym, misyjnym 
duchu. Odbywając 104 podróże zagraniczne i 144 na terenie Włoch, święty Papież spotykał 
się z lokalnymi Kościołami, aby lepiej zrozumieć ich problemy.  

• Jan Paweł II dokonywał duchowej odnowy Kościoła w ramach Roku Odkupienia, 
Roku Maryjnego i Roku Eucharystii.  

• Dokonał największej ilości kanonizacji i beatyfikacji w historii Kościoła, aby 
niezliczone przykłady świętości, stały się zachętą dla ludzi naszych czasów w dążeniu do 
łaski świętości. .


