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Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niedale-
ko Krakowa. Będąc chłopcem, służył do Mszy Świętej jako ministrant. 
Kiedy miał dziewięć lat, umarła jego mama Emilia, a trzy lata później 
brat. Odtąd wychowywał go ojciec Karol. W latach 1930–1938 przyszły 
papież  uczył się w gimnazjum w Wadowicach. Interesował się teatrem 

i występował w przedstawieniach przygotowywanych 
przez Międzyszkolne Koło Teatralne. Ponieważ wy-
brał studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, przeprowadził się wraz z tatą do Krakowa. 
W 1941 r. zmarł jego ojciec. Rok później Karol posta-
nowił wstąpić do Tajnego Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego w Krakowie i 1 listopada 1946 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako ksiądz 
we wsi Niegowić, a później w Krakowie w parafii 
św. Floriana. Na dwa lata został wysłany na studia 
do Rzymu. Po powrocie wykładał w Seminarium Du-
chownym i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Jako pierwszy w historii Polak Karol Wojtyła 16 paź-
dziernika 1978 r. został następcą św. Piotra i przyjął 

imię Jan Paweł II. 
Cechą charakterystyczną pontyfikatu 

Jana Pawła II były podróże apostolskie. 
Pielgrzymował do różnych miejsc świata, 
by spotkać się z wiernymi Kościoła i umoc-
nić ich w wierze. Pragnął, aby wszyscy lu-
dzie uwierzyli, że tylko Pan Jezus jest źró-
dłem prawdziwego szczęścia. Jan Paweł II 
zawsze przypominał o szacunku wobec 

każdego człowieka i jego podobieństwie do Stwórcy. Najważniejszym 
momentem wszystkich pielgrzymek była Msza Święta, podczas której 
papież zawierzał dany naród Matce Bożej. Często spotykał się z dziećmi 
i młodzieżą.

Pan Jezus polecił apostołom, aby głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu 
wszystkim ludziom. Jan Paweł II – następca św. Piotra – dosłownie po-
traktował słowa Pana Jezusa i zapragnął głosić miłość Boga całemu  światu.

Polak dla całego świata – Jan Paweł II57

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! 

(Mk 16,15)

Czy wiesz, że…
Jan Paweł II pielgrzymując 
przemierzył 1 271 000 kilo
metrów, czyli 31 razy okrążył 
kulę ziemską.
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Jan Paweł II pamiętał o ludziach na całym świecie. Wiedział, że nie ze 
wszystkimi może się spotkać, więc zwracał się do nich w listach. Napisał 
45 takich listów. Poruszał w nich sprawy ważne dla ludzi w różnym wieku. 
Wskazywał, że Bóg zna ich problemy i może im pomóc. Na koniec błogosła-
wił tych, do których pisał, polecając ich życie Bogu lub Matce Najświętszej. 

W „Liście do Dzieci” napisał:
„Podnieś rączkę, Boże Dziecię, i błogosław swoim małym przyjaciołom, 

błogosław wszystkim dzieciom na całej ziemi!”.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w wigilię 

uroczystości Miłosierdzia Bożego. Obecnie do jego 
grobu przychodzą tysiące pielgrzymów z całego 
świata. Proszą go o wstawiennictwo u Boga i wy-
rażają głęboki szacunek wobec wielkiego Polaka.

Zaśpiewaj
Janie Pawle, teraz przyjdź
pośród świętych wywyższony.
Słowa swoje zamień w czyn,
Bóg niech będzie uwielbiony.
Niech zadrży ziemia, zagra róg,
bo nic nad Boga i któż jak Bóg!

Zastanów się
– Co wiesz o papieżu Polaku?
– O co możesz modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II? 
– Jak podziękujesz Bogu za dar św. Jana Pawła II?

Zapamiętaj
Jan Paweł II był papieżem od 16 października 1978 r. do 2 kwiet-
nia 2005 r. Jego pontyfikat trwał 27 lat. Przez ten czas odbył 104 
zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 145 podróży na terenie Włoch 
i napisał 45 listów apostolskich do wiernych w różnym wieku. 
27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świę-
tym.

Zadanie
1.  Znajdź w Internecie strony poświęcone osobie Jana Pawła II 

i wpisz ich adresy do zeszytu.
2.  Podczas modlitwy wieczornej pomódl się za wstawiennictwem 

św. Jana Pawła II w intencji osoby, z którą siedzisz w ławce.


