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Młodość Karola Wojtyły
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 

1920 roku w Wadowicach. Miał starszego 
o 14 lat brata Edmunda, a jego siostra 
Olga zmarła tuż po urodzeniu. Rodzina 
Wojtyłów wiodła skromne życie. Ojciec był 
urzędnikiem administracji wojskowej. 
Matka prowadziła dom. W domu 
panowała religijna atmosfera, a oni sami 
cieszyli się szacunkiem wśród 
mieszkańców. Gdy Karol miał dziewięć 
lat, zmarła jego matka. Po pogrzebie 
ojciec zabrał synów do Sanktuarium 
Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, do 
którego przyszły papież często powracał. 
Trzy lata później zmarł jego brat Edmund. 
W 1930 roku rozpoczął naukę w I 
Państwowym Gimnazjum Męskim  
w Wadowicach. Po zdaniu egzaminu 
maturalnego w 1938 roku, Karol Wojtyła 
rozpoczął studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i w związku z 
tym wraz z ojcem przeprowadził się do 
Krakowa. Zamieszkali przy ulicy 
Tynieckiej10 w dwóch pokoikach w 
suterenie. 

Fotografia pamiątkowa z przystąpienia do I 
Komunii Świętej, 29.05.1929 rok



Czas wojny
Na początku 1941 roku ojciec Wojtyły zachorował. Gdy 18 lutego Karol, 
który się nim opiekował, wrócił do domu, zastał swego ojca martwego. Tę 
śmierć odczuł bardzo boleśnie. Karola Wojtyłę seniora pochowano na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. A młody Karol zamieszkał u państwa 
Kydryńskich, którzy ofiarowali mu swoją pomoc i wsparcie.
W przezwyciężeniu smutku po stracie ojca Karolowi pomógł dawny 
nauczyciel z Wadowic, Mieczysław Kotlarczyk. Założył teatr nazwany 
później Teatrem Rapsodycznym. Z teatrem od początku istnienia związał 
się także Karol Wojtyła.

W 1942 roku Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do tajnego seminarium 
duchownego. Rano asystował przy mszy, a potem pracował w „Solvayu”. 
Noce poświęcał nauce. Sytuacja zmieniła się na początku sierpnia 
1944 roku. Niemcy przeprowadzili masowe łapanki, aby uniknąć wybuchu 
powstania ludności Krakowa. Wywozili wszystkich ujętych młodych 
mężczyzn – niedziela 6 sierpnia 1944 została nazwana „czarną niedzielą”. 
Wojtyła uniknął łapanki, gdyż dzięki arcybiskupowi Sapiesze klerycy znaleźli 
schronienie w pałacu biskupim.



Posługa kapłańska
Po wojnie, w sierpniu 1946 roku Wojtyła ukończył celująco czteroletnie 
studia teologiczne.1 listopada z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia 
kapłańskie, a następnie odprawił swoją pierwszą mszę świętej w krypcie św. 
Leonarda na Wawelu. 15 listopada udał się do Rzymu, aby podjąć studia 
na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim. Zamieszkiwał wówczas 
w Kolegium Belgijskim. Wojtyła miał również poznawać Rzym i podpatrywać 
metody prowadzenia działalności duszpasterskiej, stosowane w innych 
krajach. W Rzymie uczestniczył we mszy św. celebrowanej przez Ojca Pio. 
Według relacji niektórych osób Ojciec Pio przepowiedział Karolowi Wojtyle, 
iż obejmie on Tron Piotrowy. Po powrocie do kraju Wojtyła został 
skierowany do niewielkiej miejscowości Niegowić. Był wikariuszem w 
parafii. Po 13 miesiącach kardynał Sapieha przeniósł wikarego do parafii 
św. Floriana w Krakowie. Wojtyła cieszył się sympatią wiernych, 
w szczególności młodzieży, dla której prowadził duszpasterstwo. Na 
przeprowadzane przez niego rekolekcje przychodziły setki osób. Jeździł z 
młodymi na pielgrzymki, wędrówki górskie i spływy kajakowe. Studenci 
skupieni wokół księdza, a potem biskupa Wojtyły tworzyli tzw. środowisko, a 
do ich duszpasterza przylgnął przydomek „Wujek”.



W lipcu 1951 roku zmarł kardynał Adam Sapieha. Wojtyła 
wyprowadził się z plebanii, a przez następnych siedem lat mieszkał 
u ks. prof. Ignacego Różyckiego. W 1957 roku rozpoczął pracę w 
Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce Wojtyła zaczął również 
wykładać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie po dwóch 
latach objął Katedrę Etyki. Na jego wykłady przychodziło tylu 
studentów, że niektórzy musieli siadać na podłodze. Natomiast w 
lipcu 1958 roku nadeszła z Rzymu decyzja Piusa XII dotycząca 
powołania Wojtyły na biskupa pomocniczego archidiecezji. Mając 38 
lat, Karol Wojtyła został najmłodszym polskim biskupem. Nowy 
krakowski biskup przyjął za dewizę słowa: „Totus Tuus” (Cały Twój), 
które oznaczały całkowite oddanie się w opiekę Maryi i poprzez nią 
Chrystusowi. Pozostały one także dewizą papieża Jana Pawła II. 

Obchody Millenium Chrztu Polski,  
Kraków, Wawel, 08.05.1966 rok



26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował abp. Wojtyłę kardynałem. Mimo 
ciążących na nim obowiązków nie zaniedbywał Krakowa. Zorganizował sprawny 
system nauczania religii poza szkołą, prowadził spotkania dla par i małżeństw. Z tych 
spotkań narodził się Instytut Rodziny, który po latach stał się integralną częścią 
Papieskiej Akademii Teologicznej. Zaproszony do Watykanu na pierwszy Synod 
Biskupów, który miał się odbyć jesienią 1967 roku, zdecydował się nie wziąć w nim 
udziału na znak solidarności z prymasem Wyszyńskim, który nie dostał pozwolenia na 
wyjazd z kraju. W kolejnych synodach Wojtyła brał już udział i był jednym z najbardziej 
aktywnych uczestników. Jego zaangażowanie nie uszło uwagi papieża Pawła VI. 
Kardynał Wojtyła wraz z krakowskimi współpracownikami miał znaczący wpływ na 
treść encykliki „Humanae vitae” Pawła VI dotyczącej miłości i odpowiedzialności.  
Jako kardynał, Wojtyła kontynuował swoje prace badawcze, czego owocem była 
książka „Osoba i czyn”, uważana za jedno z głównych dzieł filozoficznych przyszłego 
papieża. Wojtyła uczestniczył także w pracach kolejnych kongresów teologów 
polskich oraz w międzynarodowych zjazdach teologicznych. Odbywał podróże do 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Republiki Federalnej Niemiec. Był 
członkiem trzech kongregacji kurii i członkiem Synodu Biskupów. Regularnie 
odwiedzał papieża podczas prywatnych audiencji. W lutym 1976 roku został 
poproszony o przeprowadzenie rekolekcji dla Kurii Rzymskiej, co było wyjątkowym 
wyróżnieniem. W maju 1978 roku Karol Wojtyła odwiedził Pawła VI po raz ostatni.12 
sierpnia kardynałowie Wyszyński i Wojtyła przybyli do Rzymu, by uczestniczyć w 
uroczystościach pogrzebowych, a następnie w konklawe, które miało wybrać 
następcę Pawła VI. 26 sierpnia na nowego papieża wybrany został Albino Luciani, 
arcybiskup Wenecji. Przyjął on imię: Jan Paweł I. Nie dane mu było jednak długo 
cieszyć się papieską godnością. Zmarł już 28 września tegoż roku. 4 
października odbył się pogrzeb zmarłego papieża, po nim nastąpił okres żałoby oraz 
kolejne konklawe.



Pontyfikat Jana Pawła II
Głosowanie przeprowadzone 16 października 1978 roku wskazało 

na nowego papieża Karola Wojtyłę. O godzinie 18.18 nad Kaplicą 
Sykstyńską uniósł się biały dym, wywołując okrzyki radości 
wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra. Wybór przerwał 
wielowiekową tradycję powoływania na Tron Piotrowy duchownych 
włoskich. 22 października odbyła się inauguracja pontyfikatu. W 
czasie homilii wypowiedział słynne słowa: „Nie lękajcie się! 
Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 
5 miesięcy (trzeci pod względem długości w historii). Papież Polak 
wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia 
systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po całym 
świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o 
ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, 
ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła 
Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu 
Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.



Pielgrzymki do Polski i Świata

Trzecia pielgrzymka do Polski, lotnisko wojskowe w 
Gdyni Babich Dołach, 11.06.1987 rok

Jan Paweł II odbył osiem podróży 
do Ojczyzny. Pierwszy raz do 
Polski przybył 2 czerwca 1979. 
Pielgrzymka zbiegła się w czasie z 
obchodami 900. rocznicy 
męczeńskiej śmierci św. 
Stanisława. Wówczas 
wypowiedział na placu Zwycięstwa 
w Warszawie (obecnie plac 
Piłsudskiego), pamiętne słowa: 
„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi 
oblicze ziemi, tej ziemi”. Kolejne 
dwie pielgrzymki w roku 1983 i 
1987 miały miejsce jeszcze w 
czasach Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Przyczyniły się do 
powstania „Solidarności” i 
dekonstrukcji ówczesnego 
systemu. 



Przesłanie pierwszej pielgrzymki do wolnej Polski w roku 1991 Jan 
Paweł II oparł na Dekalogu. Napominał rodaków,     by dobrze 
korzystali z odzyskanej wolności. Kolejne wizyty odbywał w 
latach 1995, 1997, 1999. W czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny 
w 2002 roku zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu w 
sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach. W czasie licznych podróży 
zagranicznych Jan Paweł II często odwiedzał narody, które 
doświadczyły wojny. Wiele podróży miało charakter ekumeniczny. 
Dwukrotnie przemawiał w siedzibie ONZ w Nowym Yorku, odwiedził 
komunistyczną Kubę, a w roku 2000 pielgrzymował do Ziemi 
Świętej. Wtedy też modlił się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie.



Zamach
Na pięć dni przed swymi 61. 
urodzinami, 13 maja 1981 r., 
w uroczystość Matki Bożej 
Fatimskiej przed godz. 17 
papież wjechał otwartym 
samochodem terenowym na 
plac przed Bazyliką Św. Piotra 
na tradycyjną środową 
audiencję generalną. W aucie 
razem ze stojącym Janem 
Pawłem II byli jego sekretarz 
ks. Stanisław Dziwisz, 
osobisty kamerdyner Angelo 
Gugel i żołnierz Gwardii 
Szwajcarskiej Alois 
Estermann.



Podczas tradycyjnego objazdu 
placu papież pozdrawiał 
wiernych. Na wysokości Spiżowej 
Bramy schylił się, by objąć 
półtoraroczną włoską 
dziewczynkę. Kilka metrów obok 
stał 23-letni Agca. To on groził 
dwa lata wcześniej, w czasie 
wizyty polskiego papieża w Turcji, 
że go zabije. Zbiegł z więzienia, 
gdzie odbywał karę za zabójstwo 
tureckiego dziennikarza Abdi
Ipekciego, obrońcy praw 
człowieka.            O godzinie 
17.17 Agca wyjął pistolet 
Browning i z niewielkiej odległości 
oddał strzały do Jana Pawła II, 
raniąc go w brzuch, a także w 
łokieć i palec. Rok po zamachu 
papież udał się do Fatimy w 
swą 11podróż apostolską, chcąc 
złożyć Matce Boskiej hołd i 
podziękowanie za to, że ta według 
niego ocaliła mu życie. Wyjęty 
podczas operacji pocisk z pistoletu 
Mehmeta Ali Ağcy został 
umieszczony wewnątrz korony 
figury Matki Bożej Fatimskiej.



Śmierć Karola Wojtyły

Pogrzeb Papieża odbył się 8 
kwietnia. W uroczystościach 
pogrzebowych na placu św. 
Piotra uczestniczyło 300 
tysięcy wiernych. Dwa miliardy 
osób oglądało transmisję z ich 
przebiegu w telewizji. Trumna 
z ciałem spoczęła w 
podziemiach bazyliki św. 
Piotra.

Pod koniec lat 90, widać było, 
że Jan Paweł II cierpi na 
chorobę Parkinsona, która 
stopniowo się pogłębiała. Mimo 
wszystko Jan Paweł II wciąż 
podróżował i do końca z 
pełnym zaangażowaniem pełnił 
swoją posługę. Niedługo przed 
śmiercią stracił głos i nie mógł 
przemawiać do wiernych. 
Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o 
godzinie 21.37. Świat pogrążył 
się w żałobie. 



Proces kanonizacyjny

13 maja 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła 
II. W odpowiedzi na wołanie wiernych „Santo subito!”, wznoszone 
podczas pogrzebu Papieża, nowy papież Benedykt XVI udzielił 
dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania na wszczęcie 
procesu beatyfikacyjnego. Jana Pawła II beatyfikowano 1 maja 2011 
roku. We Mszy św. na placu św. Piotra uczestniczyło ok. 1,5 mln 
osób, w tym trzynaście tysięcy Polaków. Na datę liturgicznego 
wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, 
przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża 
Polaka. Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w 
niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.



Ciekawostki
Jan Paweł II

Odbył:
• 104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy), odwiedził 129 narodów
• 146 podróży na terytorium Włoch (poza Rzym i Castel Gandolfo)
• 748 wizyt w Rzymie i diecezji rzymskiej oraz w Castel Gandolfo

Opublikował liczne dokumenty:
• 14 encyklik
• 14 adhortacji apostolskich
• 11 konstytucji apostolskich
• 45 listów apostolskich
• 31 Motu Proprio
• Ponadto w czasie podróży apostolskich miał 3288 zaplanowanych przemówień.

Beatyfikował i kanonizował Sługi Boże z całego świata:
• Liczba beatyfikowanych – 1338;
• Liczba kanonizowanych – 482 kanonizacji.

Zainicjował ważne wydarzenia dla życia Kościoła:
• Światowe Dni Młodzieży – 19 odbyło się za Jego pontyfikatu, z tego 7 Międzynarodowych.
• Światowe Dni Modlitw o Pokój – ogłaszał 5-krotnie, pierwszy raz 27 października 1986 r. w Asyżu z udziałem 47 

delegacji reprezentujących Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 religii niechrześcijańskich.
• Lata jubileuszowe: Rok Święty Odkupienia (III 1983- IV 1984), Rok Maryjny (VI 1987-VII 1988), Rok Rodziny (1994), 

Wielki Jubileusz Roku 2000 (poprzedzony trzyletnimi przygotowaniami), Rok Różańca (X 2002 – X 2003), Rok 
Eucharystii (X 2004 –X 2005)

• Światowe Spotkania Rodzin– 4 z nich odbyły się za Jego pontyfikatu; pierwsze w 1994 r. (Rok Rodziny) w Rzymie, 
następnie w Rio de Janeiro (1997), Rzymie (2000) i w Manili na Filipinach (2003).



• JAN PAWEŁ II : (13 to liczba Maryjna związana z objawieniami w Fatimie)

Data śmierci Papieża 02.04.2005r.   2+4+2+5=13

Godzina śmierci Papieża 21:37    2+1+3+7=13

Zmarł w 13 tygodniu 2005 roku w 13 sobotę miesiąca

Zamach na życie Papieża 13 maja

Gdy zmarł Papież rocznikowo miał 85 lat    8+5=13

Data pogrzebu 08.04, godzina 10:00   8+4+1= 13

Wybrany na Papieża mając 58 lat.   5+8=13

JAN PAWEŁ DRUGI  suma liter jest równa 13



Koniec
Źródła:

• https://www.centrumjp2.pl/100-
urodziny/biogram/

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_na
_Jana_Pawła_II_(1981)

• https://www.google.com/search?q=zama
ch+na+papieza&client=opera&hs

• https://dzieje.pl/ksiazki/zamach
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