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DRODZY CZYTELNICY! 

 

        Oddajemy do Waszych rąk specjalne wydanie Pigułki w całości 

poświęconej św. Janowi Pawłowi II. Okazja jest niecodzienna, bowiem  

sto lat temu, 18 maja 1920 r., urodził się Karol Wojtyła, arcybiskup 

metropolita krakowski, biskup Rzymu, papież Jan Paweł II. 

To szczególna okazja do upamiętnienia Tej wyjątkowej postaci. Był nie 

tylko wrażliwym, ale mądrym człowiekiem, który rozumiał ludzi i ich 

problemy. W Polsce zawsze był oczekiwany jak ojciec w rodzinnym 

domu. Od 2001 r. obchodzony jest w naszym kraju Dzień Papieski, 

który upamiętnia naszego Rodaka. 

         Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny już XX Dzień 

Papieski przypadający 11 października, obchodziliśmy pod hasłem 

TOTUS TUUS. W tym haśle zawarte jest wszystko, co On chciał 

powiedzieć wiernym. Mianowicie przywiązanie papieża do pobożności 

maryjnej, które towarzyszyło mu przez całe życie. Słowa te, widnieją 

na Jego papieskim herbie i były związane z Jego dojrzałym życiem i  

postawą wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego 

świata. 

         Bardzo prosimy zapoznać się z naszą gazetką i przemyśleć słowa 

w niej zawarte. 

                          Życzymy wnikliwej lektury!!! 
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   TOTUS TUUS 

       XX DZIEŃ PAPIESKI 

 



„Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie 
okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu 
człowiekowi było na imię Karol.  

Karol Wojtyła.  
Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię 

Jana Pawła II”.      
kardynał Stanisław Dziwisz 

 

 

 

Przyszły papież urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku, a pierwsze lata życia spę-

dził w skromnej kamienicy przy ulicy Kościelnej 7. Podczas chrztu nadano mu imiona 

Karol Józef.  

Szkołę podstawową Karol Wojtyła ukończył w 1929 r., a w 1938 r. średnią i przeniósł 

się do Krakowa. Rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 
Po wybuchu wojny przerwał studia, a w latach 1940 - 1941 pracował fizycznie – w ka-

mieniołomach i zakładach chemicznych. Jesienią 1942 r. Wojtyła wstąpił do Krakowskiego Se-

minarium Duchownego. 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa 

Adama Sapiehy, w następnych latach wyjechał do Rzymu na studia teologiczne, a w 1948 r. 

rozpoczął pracę kapłańską w parafii Niegowić koło Bochni. Równolegle studiuje na Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej.  



Od 1951 r. wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym oraz pracuje na Wydziale Fi-

lozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła zostaje 

mianowany biskupem tytularnym, a 28 września 1958 r. konsekrowany na biskupa. 

Kolejny etap w życiu przyszłego papieża to 30 grudnia 1963 r. nominacja na arcybiskupa me-

tropolitę krakowskiego. 29 maja 1967 r. zostaje mianowany kardynałem. 16 października 

1978 r. zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II. 

 

                Magdalena Bąk, Julia Napora 

 

 

 

 

 

HISTORIA POWSTANIA DNIA PAPIESKIEGO 

      

 

Wszystko zaczęło się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Wówczas 

narodziła się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której zadaniem jest pomoc dzieciom  

i młodzieży zdolnej choć ubogiej. Została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której 

działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża  

i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. 

Ta inicjatywa dała początek Dniu Papieskiemu w Polsce, któremu Episkopat Polski przydzielił 

Niedzielę przed dniem 16 października. Już rok później w 2001 zostaje przeprowadzony 

pierwszy Dzień Papieski pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Jan Paweł II osobiście wyraził 

wdzięczność za ustanowienie przez Episkopat Polski Dnia Papieskiego w naszym kraju.  

W rozważaniach towarzyszących południowej modlitwie Anioł Pański na placu św. Piotra  

w Watykanie podziękował rodakom za ten wyraz duchowego wsparcia jego posługi i życzył, 

aby ustanowiona przez biskupów polskich Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przynosiła 

jak najwięcej owoców. – „Wiem, że ten dzień łączy się z piękną ideą wspierania przez 



stypendia młodych Polaków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Pod 

hasłem „Dzielmy się miłością” ich rówieśnicy - harcerze i członkowie Akcji Katolickiej - 

zbierają fundusze, które zostaną przeznaczone na ten cel. Dziękuję organizatorom, 

artystom i wszystkim, którzy włączają się w to dzieło. Niech Dzień Papieski przyniesie 

wszystkim Polakom głębokie przeżycia duchowe i obfite owoce łaski. Niech Wam Bóg 

błogosławi” - mówił Jan Paweł II. Z okazji Dnia Papieskiego Poczta Polska wprowadziła do 

obiegu pamiątkowy znaczek z Janem Pawłem II. Nowy znaczek o nominale 1 zł. ukazał się  

w nakładzie 450 tys. sztuk. Zaprojektował go Janusz Wysocki. Znaczek przedstawia Jana Pawła 

II w stroju pontyfikalnym - zielonym ornacie. Papież w lewej dłoni trzyma krzyż, a prawą 

udziela błogosławieństwa. Ponad sylwetką Ojca Świętego umieszczono napis: Nie lękajcie się!, 

w tle widać promienie słońca prześwitujące przez chmury. Logo Dnia Papieskiego usytuowane 

w prawym dolnym rogu przypomina okazję wydania znaczka. Dlaczego ta data? Otóż 16 

października 1978 r. Kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak zostaje wybrany Papieżem i 

przyjmuje imię Jan Paweł II. 

Kolejne dni papieskie odbywały się pod hasłami:  

2. Jan Paweł II – Świadek nadziei  

3. Jan Paweł II – Apostoł Jedności  

4. Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju  

5. Jan Paweł II – Orędownik prawdy 

6. Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia  

7. Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka 

8. Jan Paweł II – Wychowawca młodych  

9. Jan Paweł II – Papież wolności  

10. Jan Paweł II – Odwaga świętości  

11. Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy 

12. Jan Paweł II – Papież rodziny  

13. Jan Paweł II – Papież dialogu  

14. Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie 

15. Jan Paweł II - Patron Rodziny 

16. Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia 

17. Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją 

18. Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa 

19. Jan Paweł II – Wstańcie, chodźmy! 

 

 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 27 lipca 2005 r. ustanawia dzień 16 października 

świętem, stwierdzając w uchwale – „w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, 

człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi  

i pokory”. Wiemy już skąd wziął się ten dzień, a teraz jeszcze podam kilka najważniejszych 

wydarzeń związanych z pontyfikatem Jana Pawła II.  

22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu,  

a następnego dnia pierwsza audiencja dla 4000 Polaków zgromadzonych w auli Pawła VI.  



12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana na 

Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem Rzymu. 

W ciągu kolejnych 27 lat posługiwania na Stolicy Apostolskiej Jan Paweł II 

przewodniczył ponad tysiącu audiencji generalnych, odbył 102 pielgrzymki zagraniczne i 140 

na terenie Włoch. Złożył 300 wizyt w rzymskich parafiach. Napisał 14 encyklik, 12 adhortacji 

apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 41 listów apostolskich i 25 listów „motu proprio”  

(łac. z własnej inicjatywy). Dokonał kanonizacji blisko 500 osób (ok. 400 z nich to męczennicy), 

beatyfikował 1320 sług Bożych (w tym ponad 1000 męczenników). Powyższe dane 

statystyczne nie oddają jednak nawet skrawka ogromnego dziedzictwa nauczania i pontyfikatu 

pierwszego w dziejach Kościoła Papieża - Polaka. Przez 27 lat, jakie upłynęły od chwili objęcia 

przez Karola Wojtyłę godności Następcy Piotra, zmienił się Kościół i świat. Jan Paweł II mimo 

postępującej choroby, nigdy nie przestał być świadkiem Chrystusowej Ewangelii.  

Odszedł do Pana po wieczną nagrodę 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21:37. Jego następcą 

na stolicy Piotrowej został kard. Józef Ratzinger, który przyjął imię Benedykt XVI. 29 czerwca 

2005 r. rozpoczęto proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła 

II. Jego beatyfikacji dokonał w Rzymie na Placu Świętego Piotra papież Benedykt XVI w dniu 

1 maja 2011 r. Kanonizacja bł. Jana Pawła II odbyła się 27 kwietnia 2014 r., w Niedzielę  

Bożego Miłosierdzia, której dokonał obecny papież Franciszek.   

 

          B.K 

 

      



 

 

 

Droga do świętości Jana Pawła II  

Santo subito! – święty natychmiast! - wołali ci, którzy przyjechali na pogrzeb Jana Pawła II 

do Watykanu. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w ten sposób ogłaszano osobę świętą. 

Wystarczyło, że uznano zmarłego za świętego.  

Karol Wojtyła modlił się wszędzie. Kiedy był metropolitą krakowskim, w służbowym 

aucie miał specjalną lampkę, którą zapalał, żeby lepiej widzieć tekst modlitwy w księdze 

zwanej brewiarzem. Lolkowi, chłopcu z Wadowic, gdy dorósł i stał się księdzem, a potem 

kardynałem, nie towarzyszyła duma rodziców. Oboje zmarli. Mama, gdy był jeszcze dzieckiem, 

a tato, gdy Karol wkraczał w dorosłe życie.  

Karol nie był jednak sam, byli wraz z nim przyjaciele, którzy go wspierali i otaczali 

przyjaźnią i modlitwą. O tym, że Karol Wojtyła miał zadatki na świętego, przekonani byli jego 

przyjaciele z czasów młodości. Gdy razem z innymi studentami mieszkał w bursie 

akademickiej, koledzy przybili na drzwiach jego pokoju kartkę „Karol Wojtyła – początkujący 

święty”. W biografii papieża można znaleźć wiele historii potwierdzających, że zachowywał 



się jak święty. Jeden z jego kolegów z czasów studiów teologicznych opowiadał, że w drodze 

na zajęcia zatrzymała Karola kobieta, która wyraziła swoją wdzięczność za to, że ksiądz 

Wojtyła w czasie pracy w fabryce zastąpił jej męża na dyżurach, aby on mógł zostać z żoną  

i ich nowo narodzonym dzieckiem w domu.  

W Kościele proces beatyfikacyjny, czyli badanie świętości, może rozpocząć się pięć lat 

po śmierci kandydata na ołtarze. W przypadku Karola Wojtyły czas ten został skrócony. Papież 

Benedykt XVI zezwolił, aby proces mógł się rozpocząć jeszcze w tym samym roku, w którym 

umarł Jan Paweł II.  

 

W jaki sposób ogłasza się świętych 

 

Nie jest to takie proste. Najpierw w Watykanie rozpoczyna się proces badania życia 

kandydata na świętego. „Prześwietlone” zostaje to, co napisał i czego nauczał. Potrzebny jest 

również cud, czyli coś nadzwyczajnego, na przykład jakieś uzdrowienie za pośrednictwem 

świętego. Taki cud badają dwie komisje: teologiczna i medyczna. Jeśli komisje stwierdzą, że  

w żaden znany ludziom sposób nie można wytłumaczyć uzdrowienia, potwierdzają 

nadzwyczajną interwencję Boga. Proces badania świętości może trwać krótko albo wiele lat. 

Ostateczną decyzję podejmuje papież, który ogłasza beatyfikację lub kanonizację. O kimś, 

kogo beatyfikowano, mówimy, że jest błogosławiony, a osobę kanonizowaną nazywamy 

świętym. Beatyfikacja to zgoda na to, żeby błogosławiony był czczony lokalnie, czyli np. na 

terenie jednej diecezji. Kanonizacja zaś oznacza, że nowy święty może być czczony na całym 

świecie. 

 

 

JAK ZOSTAĆ ŚWIĘTYM? 

 
Jan Paweł II już za życia, można powiedzieć, był świętym. Gdy umarł wszyscy na całym 

świecie, z różnych kontynentów i krajów wołali SANTO SUBITO czyli, ŚWIĘTY 

NATYCHMIAST. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w ten sposób ogłaszano osobę 

świętą. Wystarczyło, że uznano zmarłego za świętego. Jan Paweł II w swym życiu dokonał tak 

wiele dobrego, że zasłużył na miano świętego.  

Zastanawiam się na czym polega świętość? Świętość, według mnie polega na miłości  

i dążeniu do świętości. Człowiek bowiem jest stworzony do tego żeby  kochać i być kochanym. 

Nic w tym dziwnego, skoro jest obrazem Trójcy Świętej. Często świętość kojarzona jest  

z tytanicznym wysiłkiem, heroizmem. Wydaje się, że słusznie, ale jest to najpierw wysiłek  



i heroizm Boga względem człowieka. Jan Paweł II zadziwiał świat swoją normalnością  

i naturalnością. Nie wygłaszał magicznych zaklęć, lecz ufał Jezusowi, którego był sługą. To 

Pan Jezus wspierał papieża w codziennej działalności.  

Jeśli chcemy być świętymi, to musimy być normalnymi. A co należy do naszej 

normalności? Otóż normalność w naszym wydaniu to solidna nauka każdego dnia. To pomoc 

dziadkom i rodzicom w pełnieniu ich obowiązków. To codzienna modlitwa za rodzinę, 

uczestnictwo we Mszy Świętej i odmawianie różańca świętego. „Wielka świętość” polega na 

pełnieniu małych obowiązków. Dlatego świętym może być każdy z nas, który dary Boga 

przyjmuje w pełni i z prostotą, a nie wybiórczo, tak jak jemu pasuje. 

Tekst znanej piosenki zespołu „Arka Noego” niechaj da nam wskazówki w dążeniu do 

świętości.  

Święty uśmiechnięty  
Taki duży, taki mały, może świętym być...  

Taki gruby, taki chudy, może świętym być...  

Taki ja i taki ty może świętym być...  

Taki ja i taki ty może świętym być...  

 

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, 

Kocha bliźniego, jak siebie samego...  

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,  

Kocha bliźniego, jak siebie samego... 

 Taki duży, taki mały . . .  

Kto się nawróci, ten się nie smuci:  

Każdy święty chodzi uśmiechnięty. 

Tylko nawrócona jest zadowolona:  

Każda święta chodzi uśmiechnięta...  

Taki duży, taki mały . . .  

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,  

Bo święta załoga kocha tylko Boga...  

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,  

Bo święta załoga kocha tylko Boga... 

Taki duży, taki mały . . . 

Święty Tomaszu z Aquinu,  

święty Ignacy z Loyoli,  

święty Franciszku Xawery, 

święty Stanisławie Kostko,  

święty Wincenty z Paulo, 

święty Janie Mario Vianney,  

święty Janie Bosco,  

święta Katarzyno z Sieny...  

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?  

Są między nami w szkole i w pracy!  

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?  

Są między nami w szkole i w pracy! 

         Zofia Kozieł 



 

Święci ogłoszeni przez Jana Pawła II 

 

O. Maksymilian Kolbe (1894-1941) kanonizowany 1982 

Brat Albert Chmielowski (1845-1916) kanonizowany 1989 

O. Rafał Kalinowski (1835-1907) kanonizowany 1991 

Królowa Jadwiga (1373-1399) kanonizowana 1997 

Jan z Dukli (1414-1484) kanonizowany 1997 

Siostra Kinga (1234-1292) kanonizowana 1999 

Siostra Faustyna Kowalska (1905-1938) kanonizowana 2000 

Urszula Ledóchowska (1865-1939) kanonizowana 2003 

Bp Józef Pelczar (1842-1924) kanonizowany 2003        

 

                                                          Święci 

          Papież ogłosił świętą w październiku 1998 r. także niemiecką karmelitankę pochodzenia 

żydowskiego Edytę Stein (1891-1942), zamordowaną w 1942 roku w Auschwitz. 

Do grona świętych Jan Paweł II wyniósł ponadto 120 chińskich męczenników za wiarę - 

duchownych i świeckich, co spotkało się z ostrą krytyką władz chińskich. 

Wśród świętych kanonizowanych przez Jana Pawła II znaleźli się też: charyzmatyczny 

stygmatyk ojciec Pio, założyciel Opus Dei Josemaria Escriva de Balaguer i Indianin Juan 

Diego. 

 

                                                       Błogosławieni 

          W gronie beatyfikowanych przez Jana Pawła II znaleźli się dwaj jego poprzednicy: Jan 

XXIII i Pius IX. Wśród sług Bożych wyniesionych na ołtarze znalazło się 108 polskich 

męczenników, którzy ponieśli śmierć za wiarę w czasie II światowej w obozach 

koncentracyjnych. 

         W 1992 r. papież beatyfikował m.in. grupę 122 zakonników i zakonnic - męczenników 

wojny domowej w Hiszpanii. Nie była to pierwsza grupowa beatyfikacja, dokonana przez Jana 

Pawła II. W 1988 r. Jan Paweł II beatyfikował w czasie jednej uroczystości 117 ofiar wojny 

wietnamskiej, a w 1984 r. - 103 Koreańczyków i 99 męczenników Rewolucji Francuskiej. 

Po raz pierwszy w historii Kościoła katolickiego Jan Paweł II beatyfikował przedstawiciela 

narodu romskiego - Ceferino Jimeneza Malli (1861-1836), który poniósł śmierć za wiarę w 

czasie wojny domowej w Hiszpanii. Polski papież beatyfikował również dwoje z trójki 

pastuszków, którym ukazała się Matka Boska w Fatimie w maju 1917 r., Hiacyntę i Franciszka 

Marto. 

         Wśród beatyfikowanych jest Włoszka Gianna Beretta Molla, która świadomie odmówiła 

poddania się zabiegowi aborcji i zmarła po urodzeniu dziecka. Do grona błogosławionych Jan 

Paweł II wyniósł też młodego zairskiego męczennika Izydora Bakanja (1890-1909). 

 

         Julia Karpińska 

 



   

  

     

 

 



Cuda za sprawą Jana Pawła II 

 

 
 

 

Po śmierci Ojca Świętego na całym świecie pojawiły się doniesienia o cudach, których 

doświadczyli ludzie mający z Nim kontakt za życia. Zaczęły również napływać świadectwa  

o uzdrowieniach i innych łaskach przypisywanych wstawiennictwu Jana Pawła II po Jego 

odejściu z tego świata. 

 

 



Pierwszy cud, uznany w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II 

 

Siostra Marie Simon-Pierre ze Zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego 

została uzdrowiona z choroby Parkinsona. – Po modlitwie za wstawiennictwem Jana Pawła II 

choroba znikła. 

Drugi cud dotyczył pochodzącej z Kostaryki Floribeth Mora Diaz 

 

Kiedy trwała beatyfikacja Jana Pawła II – 1maja 2011 r. – w sposób cudowny, natychmiastowy 

i trwały została uzdrowiona Floribeth Moria Diaz, mieszkanka Kostaryki, matka czworga dzieci, 

która cierpiała z powodu nieoperacyjnego tętniaka mózgu. 

Poza tymi dwoma opisanymi przypadkami uzdrowień, w dokumentach przedstawionych  

w procesie kanonizacyjnym znajdujemy opisy wielu innych cudów za jego wstawiennictwem: 

- Jola i Piotr przyjechali do Rzymu z problemem – od dziesięciu lat bezskutecznie starali się  

o dziecko. Spotkali się z Janem Pawłem II, a On powiedział: „Wszystko będzie dobrze”,  

i niedługo po powrocie do Polski okazało się, że Jola jest w stanie błogosławionym. 

- Jacomo oraz Daniel – dwaj chłopcy, który byli w śpiączce, zostali uzdrowieni i powrócili do 

życia, a stało się to w dniu urodzin Papieża. 

- Dawid miał tylko 9 lat, kiedy w 2006 r. trafił do szpitala w Gdańsku, z diagnozą guza nerki. 

Beznadziejny przypadek. Nie udała się operacja ostatniej szansy, lekarze nawet nie chcieli jej 

podejmować przewidując, że nic nie da. Ale rodzice nie przestawali modlić się do Jana Pawła 

II. Pewnego dnia wpadli na szalony pomysł, by zawieźć syna na grób Jana Pawła II, do 

Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Przyjechali tam 29 sierpnia 2006 r. Wszyscy troje modlili się 

gorąco. Nagle Dawid, który leżał na noszach poprosił, by pozwolili mu wstać. „Zdejmijcie mnie, 

chcę chodzić” – powiedział. Rodzice nie mogli wyjść ze zdumienia, gdy zobaczyli, że syn 

naprawdę staje na własnych nogach i idzie w kierunku centrum placu. Niemożliwe, za sprawą 

Jana Pawła II stało się możliwe! 

- Pan Jacek Hołub, przewodnik turystyczny, ratownik GOPR, wędruje dla Jana Pawła II, gdyż 

wymodlił zdrowie, kiedy wydawało się, że z jego życiem jest już bardzo krucho. Wynik 

tomografii komputerowej nie pozostawiał złudzeń – rak trzustki. Otrzymałem od Pana Boga za 

wstawiennictwem Jana Pawła II drugie życie. Muszę więc za to dziękować – mówi Pan Jacek. 

Poznałam Pana Jacka osobiście i kilka razy miałam przyjemność wędrować z nim w hołdzie 

dla Jana Pawła II. 

        Julia Karpińska 



 
 

 

 

 

 

Jan Paweł II – błogosławi nam z Domu Ojca 

 

     
 

Dnia 2 kwietnia 2005 r. zadziała się rzecz, która odmieniła całe życie chrześcijan. 

Kochany człowiek przełomów wrócił do Domu Ojca. Jednak każdy wiedział, że będzie nam 



błogosławił z Nieba. Jego ostatnie słowa wyszeptane słabym głosem po Polsku: Pozwólcie mi 

iść do Domu Ojca.  

                                       

 

Pod koniec homilii w czasie Mszy św. pogrzebowej za Jana Pawła II kard. Joseph 

Ratzinger wypowiedział wzruszające słowa: „Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież 

stoi teraz w oknie Domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi. Tak, pobłogosław nam, Ojcze 

Święty”. 

W 2020 r. minęło 15 lat od śmierci papieża Jana Pawła II. Jego pontyfikat trwał blisko 27 

lat.  A Jego postać wciąż jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych na sytuację 

społeczno-polityczną XX wieku. Przede wszystkim miał ogromny wpływ na wielu młodych 

ludzi, dlatego tuż po jego procesie beatyfikacyjnym ogłoszono, że zostaje on patronem 

Światowych Dni Młodzieży. 

 

Jan Paweł II – człowiek Wielki  

 

 



Z Jego ust płynęły zawsze ciepłe słowa, otucha, nadzieja. Do tej głębokiej wiary lgnęły 

miliony wiernych na całym świecie. Zmuszał do refleksji nad własnym „ja”. Swą mądrością 

zmieniał świat. Kochał młodzież i powtarzał jej przez cały pontyfikat, że jest przyszłością 

Kościoła, że to ona będzie decydować o przyszłości Polski i całego świata.  

W trakcie Światowych Dni Młodzieży zrodziło się pokolenie, które nazywamy 

pokoleniem JPII. Młodzież na całym świecie przylgnęła wtedy do postaci Jana Pawła II. 

Dlaczego? Bo zawsze szukaa wartości, a Jan Paweł II był przepojony Bogiem. Zatem szukając 

wartości, szukając Chrystusa, odkryliśmy Go w nim, w „naszym” Ojcu Świętym i poprzez 

niego. Znaleźliśmy więc w Janie Pawle II Chrystusa namacalnego, rzeczywistego. To jest 

Chrystusa, z którym się identyfikujemy. Trwa to do dziś. „Pokolenie Jana Pawła II” na całym 

świecie chce naśladować Papieża Polaka w drodze do Chrystusa, idąc po jego śladach. On jest 

ideałem, który daje radość, entuzjazm, nadzieję. Pamiętamy, że wszystko zawierzył Maryi: 

TotusTuus – cały Twój… To motto kierowało jego życiem. 

Zostawił po sobie naukę skrytą w naszych sercach. Każdy kiedyś odejdzie, pozostawi ślad.  

Ale czy będzie ktoś, kto zostawi ślad tak wyraźny, jak Jan Paweł II? 

 

         Julia Karpińska 

 

 



 

         ZŁOTE MYŚLI JANA PAWŁA II 

 

 

 

Słowa Jana Pawła II stanowią dla wielu osób źródło inspiracji i natchnie-

nia. Mają w sobie głębię i siłę. Pozwalają dostrzec to, czego do tej pory nie 

zauważaliśmy. 

 

• Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość. 

 

 

 
 

     •    Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. 

 

 

 
 

 



• Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. 

 

                                               
 

•    Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś. 

 

 

 
 

• Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. 

Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością. 

 

 

 

• Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać 

i tworzyć przez prawdę. 

 

 

• Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. 

 

 

 

• Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który 

jest obok nas. 

 

 

• Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby 

robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy. 

 

 

• Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje. 

 

 

 



                                                               

         • Troszcząc się o każde dziecko przychodzące na świat i otaczając je czułą i rzetelną 

opieką, Kościół wypełnia swoje podstawowe posłannictwo. 

  

        

 

  



 

    
 

 

 

 
 

Mamy nadzieję, że te kilkanaście cytatów, trafi do Waszych 

serc i pomoże zmienić życie na lepsze. Niech złote myśli Jana Pawła 

II staną się dla Was światełkiem w mroku. 

 
 

 



 
 

 

 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,  
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim… 
 

 

 

 



Anegdoty  

  

Kiedyś podczas wycieczki górskiej Karol Wojtyła wstąpił do gazdy po mleko. Ciekawy gazda 

zapytał: 

- Wyśta skąd? 

- Z Krakowa – odparła Karol Wojtyła 

- A coście za jedni? 

- Kardynał  

Gazda popatrzył na strój i rzekł: 

Wyśta taki kardynał, jaki ze mnie Ojciec Święty!  

♣ 

Karol Wojtyła, będąc na wycieczce z seminarzystami, przed nocą zapukał do klasztoru sióstr 

Klarysek, aby prosić o nocleg. 

- Kto tam? – zapytała siostra 

Wasz pasterz – odrzekł kardynał Wojtyła. 

Siostra spojrzała na dorosłego mężczyznę w turystycznym stroju. Szybko zamknęła bramkę i 

krzyknęła: 

- Ja Wam dam pasterza!  

      ♣ 

Kiedyś pociąg, którym jechał wykładowca KUL, ksiądz Karol Wojtyła, spóźnił się. Czeka-

jący na egzamin studenci - wobec braku egzaminatora - rozeszli się. Pozostał tylko jeden 

ksiądz, który nie znał Wojtyły - nie chodził na jego wykłady, a do egzaminu przygotowywał 

się z pożyczonych notatek. Po dwóch godzinach wpadł niewiele starszy od zdającego, zzia-

jany Wojtyła. Ksiądz student, ucieszony, że nie będzie sam zdawał, zapytał: 

- Stary, ty też na egzamin? 

- Na egzamin - przytaknął ksiądz Wojtyła. 

- Facet się spóźnia, wszyscy się rozeszli, a ja czekam, bo muszę zdawać dzisiaj - wyjaśnił stu-

dent. 

- A co nie znasz Wojtyły? - zapytał nowoprzybyły. 

- Nie, to podobno nudny facet, nie chodziłem na jego wykłady, mówili, że bardzo abstrak-

cyjne i bardzo trudne - tłumaczył student. 

Od słowa do słowa rozmowa przekształciła się w... powtórkę materiału. Wojtyła pytał, słu-

chał i tak jasno tłumaczył zawiłe problemy filozoficzne, że student powiedział w pewnym 

momencie: 

- Stary, jaki ty jesteś obkuty! Proszę cię, kiedy przyjdzie ksiądz profesor, nie wchodź przede 

mną na egzamin, bo po tobie na pewno obleję. 

Jakież było jego przerażenie, kiedy usłyszał: 

- Daj indeks, jestem Wojtyła. 

Ksiądz zdał na czwórkę z plusem. 

      ♣ 

 

 



 W trakcie jednej z wizytacji parafialnych biskupa Wojtyłę witał mały chłopiec, który mówił 

tak cicho, że biskup poprosił go, by postarał się mówić nieco głośniej, bo nic nie słyszy. 

Wtedy chłopak krzyknął gromkim głosem: 

- Jak nie słyszysz, to się nachyl!. 

Wojtyła posłuchał. A kiedy przyszedł czas na homilię, powiedział: 

- Jeden z najmłodszych przedstawicieli waszej wspólnoty parafialnej przypomniał mi, że 

mam się nachylić, aby usłyszeć to, co chcecie mi powiedzieć. Otóż ja, moim posługiwaniem 

pasterskim właśnie pochylam się nad wami... 

      ♣ 

Któregoś wieczoru, podczas szpitalnej rekonwalescencji w klinice Gemelli po zamachu na 

Placu świętego Piotra, Papież wyszedł ze swojego pokoju na opustoszały korytarz. Rozejrzał 

się i powiedział: "Ładne rzeczy, wszyscy sobie poszli, a mnie zostawili!" 

      ♣ 

                Jak się czuje piesek  

Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc sprowadził sobie nasz ele-

mentarz. Nauka była jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową umiejętnością pochwalić 

przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się czuje Papież", rzekł: "Jak się 

czuje piesek?". Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: "Hau, hau".  

      ♣ 

                Biskup i Góral  

W czasie jednej z wędrówek po górach biskup Karol Wojtyła spotkał górala,  

który - widząc wędrowca utrudzonego i zakurzonego - zapytał go, kim jest.  

- Biskupem! - odpowiedział zziajany Karol  

- Jak wyście som biskupem, to jo jestem papieżem! - wzruszył ramionami góral. 

      ♣ 

 Prywatny telefon 

Wśród wielu anegdot o Janie Pawle II krąży również ta, jak kiedyś w czasie stanu wojennego 

zadzwonił do niego Zbigniew Brzeziński, doradca prezydenta USA. Ponieważ miał problemy 

z połączeniem się od razu z Ojcem Świętym, na koniec rozmowy poprosił, by ten podał mu 

na wszelki wypadek swój prywatny numer telefonu. Papież odsunął słuchawkę i zapytał nie-

śmiało stojącego przy nim księdza Dziwisza: "Czy ja mam jakiś prywatny telefon?"  

      

      ♣ 
             Najprzystojniejszy kardynał  

Kiedyś, podczas wizytacji jednej z podhalańskich parafii przejęta z wrażenia gaździna 

pomyliła przygotowany tekst powitania kardynała Karola Wojtyły i zamiast zatytułować go 

"najdostojniejszym", powiedziała "Witojcie nom najpsystojniesy księze kardynale". On zaś 

spojrzał na nią z filuternym błyskiem w oku i odparł: "No, coś w tym jest". 

 

       

 

 


