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Narodziny świętego 

       Pasjonująca opowieść o 

życiu papieża Jana Pawła II 

zaczyna się w Wadowicach w 

malowniczo położonym 

miasteczku w pobliżu Krakowa. 

18 maja 1920 r. na świat 

przychodzi chłopczyk Karol 

Wojtyła. Radość rodziców 

ogromna, chłopczykowi nadano 

imię jego ojca Karola. Kiedy był 

mały rodzice i koledzy nazywali go „Lolek”.  

Karolek został ochrzczony w rodzinnej parafii w Wadowicach w 

kościele  Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, tam też 

przygotowywał się do spowiedzi i I Komunii św., w Wadowicach 

ukończył gimnazjum im. Michała Wadowity. Przez okno widział 

zegar z napisem: „Czas ucieka, wieczność czeka”, który z czasem 

zyskał sobie wielką sławę właśnie ze względu na Karola Wojtyłę, 

chociaż czas wskazywał przecież wszystkim mieszkańcom miasta. 

        „Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie 

się zaczęło i szkoła się zaczęła i studia się zaczęły i teatr się zaczął i 

kapłaństwo się zaczęło”. (Jan Paweł II - Wadowice 1999 r.) 

        Kochający Rodzice to mama Emilia, która zajmowała się 

domem, lubiła szyć i tata Karol, który pracował w wojsku, starszy o 

14 lat brat Mundek (Edmund), wieści głoszą, ż miał też siostrzyczkę 

Olgą, która po urodzeniu powiększyła grono aniołków.  

       Dzieciństwo Karolka zostało naznaczone bólem, gdyż w wieku 9 

lat osierociła go mama Emilia a w niedługim czasie starszy brat 

Mundek, gdy jako lekarz zaraził się szkarlatyną i zmarł.  
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      Tata zajął się 

wychowaniem syna. 

Sam dużo się modlił i 

syna zaprawiał do 

modlitwy. W wolnych 

chwilach grali razem 

w piłkę, zdobywali 

górskie szlaki, pływali 

w rzece Skawie i 

bardzo często 

pielgrzymowali do 

Sanktuarium Matki 

Bożej Kalwaryjskiej 

lub do Częstochowy, 

aby się modlić. Tak 

zaszczepiał synowi 

miłość do Matki 

Najświętszej, tam 

oddał syna pod opiekę 

najlepszej z matek 

Maryi.   

   Rodzina Wojtyłów 

ma Lolka małego   

To radosny czas dla 

nich i dla świata 

całego. 

Nikt nie śmiał przypuszczać, co się wkrótce stanie 

Że Lolek na papieskim zasiądzie Watykanie. 

Narodziny dziecka odkrywają Boży sens i porządek 
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Bo każde narodziny to konkretny majątek.  

Więc chroń życie od początku do śmierci. 

A Bóg cię zadziwi   i twoje życie uświęci. 

Zadania: 1. Obejrzyj swoje zdjęcia lub nagranie z Chrztu Świętego. 

2. Sprawdź koniecznie czy posiadasz białą szatkę z tej uroczystości. 

3. Uciesz się tą wiadomością, że jesteś Dzieckiem Boga od dnia Chrztu Świętego.  

 

 

 

Wychowanie 

         Czas 

dzieciństwa wcale 

nie był czasem 

łatwym dla małego 

Lolka a również 

później dla młodego 

Karola.  Po odejściu 

do wieczności mamy 

i brata, pozostał z tatą 

sam. Tata był 

dobrym 

nauczycielem swego 

syna, swoją postawą 

kształtował 

dorastającego syna 

Lolka. 

Jako Jan Paweł II 

mówił: 
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 „Czas, jaki poświęcał mi ojciec można nazwać „ pierwszym 

duchowym       seminarium”.  

 

 

Ojciec wpoił Lolkowi trwającą do końca życia - miłość do gór, jak 

również pasję kajakową, nauczył go nurkować i pływać w rzece 

Skawie. Od ojca Lolek otrzymał pierwsze narty.  

    Jako 9 latek uczestniczył w wyprawach górskich, wędrując z 

ojcem po wzniesieniach Beskidu Małego, Dzwonek, Leskowiec i 

Jaworzynę. Ojciec czytał mu powieści min. Sienkiewicza, 

zapoznawał z najważniejszymi dziełami literatury. 

      Duchowość Lolka kształtowała się poprzez kontakt z 

wadowickim klasztorem Ojców Karmelitów na Górce, gdzie założył 

Szkaplerz Karmelitański i nosił go przez całe życie.  

      Tata Karol służył w armii cesarza Franciszka Józefa, po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. został 

urzędnikiem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Wadowicach, 

będąc oficerem tamtejszego 12 Pułku Piechoty. Wprowadzał syna w 

świat obowiązków, szacunku do drugiej osoby, miłości do Ojczyzny 

i wiary. Był stanowczy, silny, zdecydowany dość surowy a 

jednocześnie wrażliwy na sprawy Boże.   

Karol, gdy wzrastał widział swego tatę jak często modlił się nawet 

w nocy, klęczał na podłodze oparty o brzeg łóżka i rozmawiał z 

Bogiem.  

      Dla młodego Karola obraz modlącego się ojca, pozostał w 

pamięci na całe życie. Widział ojca, który wymagał od siebie.  
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Teraz jasnym stają się słowa do młodych, które kierował Jan Paweł 

II:  

”Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”. 

 

 

U Boga liczy się to, co jest we wnętrzu człowieka. 

Dobroć, miłość to jest to, na co Bóg czeka. 

Nie chwal się modnymi komórkami, ubraniami  

Nie popisuj się innymi gadżetami. 

Największą wartością jest serce dobre 

Ciche, łagodne i prawdziwie pokorne. 

 

 Zadania:  

1.Przyjrzyj się jakie pasje posiadasz czyli co lubisz najbardziej? 

2.Zaproś Rodziców do wspólnej zabawy w dzień wolny od pracy i szkoły.  

3. Sprawdź koniecznie czy na twej szyi znajduje się medalik z Panem Jezusem i Matką Bożą 
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Kartka do Gościa  

KS. BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI 

CZĘSTOCHOWSKIEJ  ZWANY „BISKUPEM OD 

DZIECI”- ANTONI DŁUGOSZ. 

 

 

 

 

Na pytanie : „Jak 

działać w dzisiejszym 

świecie i w obecnym 

czasie, aby skutecznie 

przybliżać dzieci do Boga i jego świętych?”- ks. Biskup napisał 

własnoręcznie: 
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Szkoła i twórcze pasje Lolka 

 

     100 lat temu w szkole nie było komputerów, tablic 

interaktywnych, warsztatów z mechatroniki itd., nie pisano nawet 

długopisami.  Każdy uczeń chodził w mundurku z tarczą na rękawie, 
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pisał piórem zaopatrzonym w stalówkę, którą nabierał atrament z 

kałamarza. A kałamarz z atramentem stał w otworze wywierconym 

w  ławce. W szkole uczono kaligrafii, czyli ładnego pisania i trzeba 

było dużo ćwiczyć, w ten sposób kształtowano charakter. 

                Lolek zgłębiał wiedzę z ogromna pasją, wszystko go 

interesowało, pamięć posiadał nieprzeciętną zastępującą książki. Był 

lubianym przez kolegów, przykładał się do nauki w stopniu 

najwyższym, lecz nigdy nie podpowiadał ani nie dawał ściągać. 

Proponował pomoc.    

W czasach gimnazjalnych Lolka pochłaniała pasja sportowa jak:  

piłka nożna, wędrówki po górach, turystyka w różnej formie – 
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pieszej, wodnej, narciarskiej. Karol grał w piłkę w każdym 

możliwym miejscu również przy kościele. 

      Zdobył nawet przydomek ”Martyna” od nazwiska wybitnego 

obrońcy drużyny lwowskiej „Pogoni”. Najchętniej stał na bramce i 

z bardzo dobrym skutkiem. 

         Wykazywał predyspozycje do nauk humanistycznych, 

zwłaszcza języków obcych. W gimnazjum uczył się łaciny i greki, 

czytał w oryginale starożytnych pisarzy rzymskich, klasyczne dzieła 

romantyków. Zdobywał oceny celujące. Obdarzony niezwykłym 

talentem pięknie recytował, wszyscy lubili go słuchać.  

      Młodego Karola pociągała literatura i teatr stało się to za 

sprawą wadowickiego polonisty Kazimierza Forysia, który starał się 

w wychowankach rozwijać zainteresowanie sztuką. W szkole 
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wystawiano dzieła polskich klasyków- Fredry, Słowackiego i 

Wyspiańskiego. W piątek klasie szkoły gimnazjalnej Karol wraz z 

kolegami przygotował przedstawienie Antygony Sofoklesa. Cytował 

jej wątki 65 lat później, gdy odwiedzał rodzinne Wadowice. 

 

Talent to wspaniały dar, często niezasłużony 

Lecz człowiek zostaje przez Boga nim obdarzony. 

I nie pytasz skąd i dlaczego? 

Po prostu wiesz, że to z wyroku Bożego. 

                                             

Talenty lubią, gdy się nimi dzielimy 

Ponieważ wtedy dobro mnożymy. 

Dziwna logika Boga samego 

Mnożyć przez podział dobra 

otrzymanego.  

                                                           

Zadania: 1. Skoro już wiesz, co cię najbardziej fascynuje, staraj się to rozwijać. 

2. Pamiętaj, że te dary otrzymałeś od Boga. 

3. Dziel się nimi z innymi 
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Student 

           Po zdaniu matury Lolek wraz z tatą zamieszkał w Krakowie w 

dzielnicy Dębniki, nad Wisłą w domu przy ul. Tynieckiej 10, 

należącym do rodziny Kaczorowskich, czyli mamy Karola.  

Karol fascynował się miastem w którym mieszkał, szczególnie lubił 

Wawel. Rozpoczął studia w Krakowie na Uniwersytecie 

Jagiellońskim na wymarzonym kierunku – polonistyka. Był 

wzorowym studentem, z uwagą przyswajał wiedzę.  Kiedyś od 

kolegów ze studiów otrzymał karteczkę z rymowanką: „Poznajcie 

Lolka Wojtyłę, wnet poruszy ziemi bryłę? 

O człowieku świadczy jego wnętrze, a nie tylko to, co widoczne na 

zewnątrz. Jako papież głosił: „Trzeba bardziej „być” niż „mieć”. 
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         Tragiczny 1 września 1939 r. wybuch II wojny światowej. 

Runęły w gruzy marzenia o dalszych studiach. Aby uchronić się od 

wywózki na roboty do Niemiec, Karol musiał podjąć się pracy w 

kamieniołomach. I tak z aktora, studenta stał się zwykłym 

robotnikiem w kamieniołomach. Rozbijał bloki wapienne, pracował 

przy kolejce wąskotorowej, później w kopalni sody „ Solvay” w 

Borku Fałęckim, chodził w drewniakach.  

            Dziś na terenie fabryki chemicznej Solvay gdzie pracował 

wznosi się Bazylika Miłosierdzia Bożego, którą w 2002 r. poświęcił 

sam Jan Paweł II wspominając tamte dni:’’ jak można sobie 

wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie 

konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich 

Łagiewnikach…” 
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       Nieco dalej powstało nowoczesne Centrum Jana Pawła II: 

„Nie lękajcie się”, poświęcone polskiemu papieżowi. Tam w 

przeszłości pracował święty człowiek, dziś jest miejscem modlitwy i 

dialogów. 

Po śmierci ojca Karol zaprosił do pustego mieszkania Mieczysława 

Kotlarczyka z rodziną, był on założycielem Teatru, w którym razem 

grywali różne sztuki. Zafascynowany teatrem po pracy wraz z grupą 

młodych ludzi odbywał próby teatralne, z pasją odgrywał główne 

role, pamięć miał wyśmienitą, całe teksty swoje i innych recytował z 

pamięci, zastępował kolegów, których brakowało. Na teatr i czytanie 

znajdował zawsze czas pomimo wytężonej pracy w kopalni.  

     Podczas jednego z występów w teatrze utalentowany aktor Karol 

nagle usłyszał wewnętrzny głos powołania. Postanowił zostawić 

teatr i wstąpić do seminarium. Trwała wojna, czasy niespokojne, 

nauka przebiegała w warunkach konspiracji, czyli w ukryciu. W 

czasie wojny zamknięte były wszystkie szkoły, tylko odważni, 

niezłomni nauczyciele i wychowawcy prowadzili naukę w 

konspiracji, w ukryciu, po domach, w piwnicach, w ukryciu przed 

Niemcami.  

 Kształcenie bez względu na porę i czas 

Nauka gdzieś głęboko tkwi w każdym z nas. 

Ani wojna, ani groźba, ani zły czas 

Nie jest w stanie wyrwać dobra z nas. 

Dobro zasiewa w nas Bóg 

Trzeba je doskonalić wśród życiowych dróg.  

Zadania:  

1. Ucz się pilnie – „ z pasją”. 
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2. Przygotowuj się do każdej lekcji „na maxsa”. 

3. Pamiętaj, że wiedzy nikt ci nie zabierze, to twoja własność. 

 

Kapłan 

        Po zakończeniu wojny kleryk Karol Wojtyła rozpoczął naukę 

teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako student 

lubił pomagać innym angażował się w ruchu Bratniej Pomocy 

niosącej pomoc niezamożnym studentom. Sam zaznając biedy 

pomagał innym. Zawsze miał, czym obdarzyć drugiego, pomimo, że 

miał niewiele. Jego koledzy widząc jego zaangażowanie przybili 

karteczkę na drzwiach jego pokoju: „ Karol Wojtyła – przyszły 

święty”. 

Żył tak jak nauczył się od swego taty. Zawsze obowiązkowy, 

stanowczy, wytrwały i głęboko wierzący, kochał Boga i ludzi, 

realizował najważniejsze przykazanie miłości.   

Jan Paweł II jako papież mówił do ludzi młodych:” Nie lękajcie się 

być świętymi”.  

        W dzień Wszystkich Świętych - 1 listopada W 1946 r. Karol 

Wojtyła został wyświęcony na kapłana, święcenia odbyły się w 

kaplicy pałacu biskupów krakowskich.  

        Następnego dnia 2 listopada odprawił swoją pierwszą tak 

zwaną Mszę Prymicyjną w krypcie św. Leonarda na Wawelu.  

Z ogromną miłością w sercu celebrował każdą Mszę św. jak 

pierwszą. 
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Ks. Karol Wojtyła był bardzo dobrze zapowiadającym się kapłanem, 

został przez arcybiskupa wysłany na studia do Rzymu. 

W Rzymie po ukończeniu studiów Karol uzyskał tytuł doktora z 

najwyższą oceną, ale nie do leczenia ciała, lecz do leczenia ducha. 

Po uzyskaniu doktoratu wrócił do Krakowa.  

Zadania: 

 1. Zastanów się czy  modlisz się za swojego kapłana, katechetę, siostrę zakonną? 

2. Czy nie wstydzisz modlić się ? 
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Wykładowca, Wujek. 

Ksiądz Karol na swoją pierwszą parafię wysłany został do maleńkiej 

wiejskiej miejscowości Niegowici 40 kilometrów od Krakowa. Szedł 

pieszo, bo nie dojeżdżały tam autobusy. W piękny słoneczny dzień, 

ludzie pracowali przy żniwach, ktoś ze wsi podwiózł go na wozie 

(nie było tylu samochodów jak teraz), ale gdy Ks. Karol zobaczył 

wieżę kościoła, natychmiast zeskoczył z wozu i dalej poszedł przez 

pola na pieszo. Na skraju swojej nowej parafii ukląkł i ucałował 

ziemię, długo modlił się przed kapliczką. I tak było zawsze ile razy 

przyjeżdżał do Polski, jako papież czy pielgrzymował do innych 

narodów, klękał i całował ziemię.  

O naszej Ojczyźnie mówił: Polska to matka moja.  

Od samego początku kapłaństwa był blisko dzieci i młodzieży, 

przygotowywał ich do I Komunii św. organizował kółka artystyczne, 
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w którym sam przygotowywał przedstawienia teatralne. Dojeżdżał 

do okolicznych wiosek pomimo bardzo błotnistych dróg, ale zawsze 

był radosny i pełen Bożego entuzjazmu.  

          Po krótkim czasie został wezwany do Krakowa. Tam 

rozpoczął intensywne duszpasterstwo młodzieży. Wykładał w 

seminarium dla młodych kleryków.  

         Wykładał filozofię, uczył intensywnego myślenia, czytania, 

zgłębiania wiedzy. Był zawsze bardzo pogodny, radosny, żartował, 

ale był też bardzo pobożny. Między wykładami ze studentami szedł 

do kaplicy i modlił się. Nazywany był człowiekiem modlitwy. 

Pomimo, że miał dużo obowiązków zawsze chętnie spotykał się z 

dziećmi i młodzieżą. Miał im dużo do dania: przede wszystkim 

głęboką wiarę, zdolności intelektualne, artystyczne i miłość Boga 

samego.       

Wielka przygoda z młodymi ludźmi rozpoczęła się w Krakowie, 

kiedy był wykładowcą studentów. Oni byli bliscy sercu księdza a on 

zawsze miał dla nich czas.  

Dzięki niemu wielu z nich pokochało góry. Razem przemierzyli: 

Gorce, Bieszczady, Beskidy, Tatry. Z nimi wyjeżdżał na spływy 

kajakowe i na pielgrzymki. 
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    W tamtym systemie duszpasterstwo księży z młodymi ludźmi 

uważano za niebezpieczne. Dlatego ksiądz Karol nie chcąc 

rezygnować z katechizowania młodych, zaproponował: mówcie mi 

wujek. Młodym studentom bardzo to się spodobało. Wujek to ktoś 

bliski to ktoś z zasięgu rodziny.  

Każdy spływ z „Wujkiem” czyli z ks. Karolem, każdy wypad w góry 

to rekreacja, ale też modlitwa przy ognisku, długie rozmowy 

wyjaśniające problemy młodych ludzi i oczywiście w centrum Msza 

św.   

            Z każdym dniem młody kapłan Karol Wojtyła zdobywał 

sobie serca młodych ludzi, miał do nich szczególne podejście. 
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            Ksiądz Wojtyła był profesorem na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim, dojeżdżał do Lublina pociągiem i nieraz 

poprzez opóźnienie pociągu spóźniał się na wykłady. Zawsze jednak 

zastał młodzież oczekującą na niego. Nawet w największej sali gdzie 

wykładał był ogromny tłok, studenci siedzieli na parapetach, na 

podłodze, stali pod ścianami, każdy zasłuchany w mówcę. A on 

cieszył się nimi jak ojciec nauczający swoje dzieci. Między 

wkładami ks. Karol modlił się w kościele.  
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Profesor Karol Wojtyła kochał swoich studentów, modlił się za nich, 

był dla nich nauczycielem i ojcem. Słuchał i radził.  

 

 

Niegowici, Kraków, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Wujek, profesor, wykładowca, zawsze koleżeński. 

Rozmodlony profesor to przykład dla człowieka młodego 

Wiedzy i wiary w nauce i w życiu poszukującego. 

Przykładny, wzorowy, po prostu heroicznie święty 

Wobec powołania Bożego został nieugięty. 

 

 

Zadania: 

1. Przypomnij sobie jakie imię nosi twój ksiądz katecheta lub siostra? 

2. Módl się za swoich nauczycieli i katechetów.  
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Kartka do Gościa 

O. LEON KNABIT- BENEDYKTYN Z TYŃCA 

 

 

 

O. Leon Knabit napisał:   

„Ciekawą jest rzeczą, że ze św. Janem Pawłem II spotkałem się dzięki 

swojej chorobie. Wyjechałem na rekonwalescencję  w podgórskie okolice i 

trafiłem tam, dokąd przyjeżdżał też ks. Wojtyła ze studentami, do Domu 

Rekolekcyjnego w miejscowości Pawel Mała koło Żywca. Tak się zaczęła 

znajomość, podtrzymywana zresztą i relacjami służbowymi. Byłem 

proboszczem w Tyńcu, a moim przełożonym był arcybiskup krakowski 

Karol Wojtyła. I tak już było do końca, o czym piszę w moich książkach, a 

szczególnie w „ Spotkania z Wujkiem Karolem”. A to spotkanie 

utwierdziło mnie w przekonaniu, że jeśli Pan Bóg dopuszcza na człowieka 

jakieś zło, choćby chorobę, to z tego wyprowadza dobro. Takie 

przekonanie pogłębia moją ufność w Bogu i ułatwia życie”. 
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Na pytanie: „ Czy spotkał Ojciec wielkich ludzi, którzy 

wpłynęli znacząco na Ojca dalsze życie?”-  O. Leon 

napisał: „Spotkań z „wielkimi” tego świata nie miałem 

zbyt wiele i to tylko przelotnie. Nie wydaje się, by one 

zasadniczo wpłynęły na moje życie. Zwykle było to 

zamienienie kilku słów z jakimś dostojnikiem świeckim 

czy kościelnym. Natomiast cenię sobie bardzo spotkanie 

z wieloma zwykłymi ludźmi. Najpierw dlatego, że wielu 

z nich uważa, iż spotkanie ze mną przynosi im pokój i 

radość. A dalej, że ja poznaję w rozmowach, nieraz 

długich, zwyczajnego człowieka, jego problemy i sposób 

patrzenia na życie i na wydarzenia. Łatwiej mi wtedy mówić kazania  czy 

pisać licząc się z codzienną rzeczywistością. Mówca i pisarz nie może być 

oderwany od życia.  

                             

 

                         Wszystkim Czytelnikom z serca błogosławię.  

                                 W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

24 
 

Biskup.    

Podczas jednego ze spływów kajakowych latem 1958 r. dotarła do 

niego wiadomość o nominacji biskupiej. Podobno tak jak stał miał 

się zameldować w Kurii Warszawskiej, a więc w trampkach, w 

sportowym ubraniu próbował dostać się do Warszawy. Zawsze 

jednak miał ze sobą sutannę. Do najbliższego miasteczka Olsztynka 

dojechał autostopem- jechał ciężarówką pomiędzy bańkami z 

mlekiem. W Warszawie ks. Prymas Stefan Wyszyński poinformował 

go o decyzji papieża zapewne niemało zdziwiony butami ks. Karola.  

Miał wracać na Mazury, aby kontynuować obóz z młodymi, których 

zostawił nad 

jeziorami, ale 

wrócił do 

Krakowa, w 

którym miał odtąd 

służyć, jako 

następca 

apostołów. 

 Ks. Karol był 

bardzo posłuszny 

Kościołowi i 

odpowiedzialny za 

Kościół. Cała 

skromność ks. 

Karola Wojtyły 

przejawiała się w 

jego postawie, 

ubraniu i 

modlitwie. 
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     Nadal spędzał z nimi urlopy, błogosławił małżeństwa, 

spowiadał, katechizował, wykładał prawdy wiary, chrzcił ich 

dzieci, prowadził pogrzeby ich bliskich.  Był dla nich kapłanem 

ogarniającym wszystkie ich bolączki. Kiedy został biskupem, młodzi 

nie wiedzieli czy należy go nazywać Wujkiem. Czekali w napięciu 

na jego przyjście do nich. Napięcie w młodzieży rosło, a on wszedł 

w piusce, z krzyżem i łańcuchem na piersi, uśmiechnięty jak zawsze 

i powitał: Wujek jestem.  

      Opiekował się „ Rodzinką” jak nazwali się studenci. Potrafił dla 

potrzebującego oddawać własne koszule, ubrania, buty gdy 

przychodzili do niego znając jego dobre serce. Ksiądz biskup 

Wojtyła szybko przechodził z jednego stanowiska w Kościele na 

drugie i tak wkrótce po śmierci arcybiskupa krakowskiego Baziaka 

zastąpił go młody ks. bp. Wojtyła.  
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        Pomimo 

rozlicznych 

obowiązków 

arcybiskupich 

w tak 

renomowanej 

archidiecezji 

jak Krakowska 

miał dla swoich 

czas. Znów 

przyjechali z „ 

Rodzinki”, aby 

odwiedzić 

„Wujka”.  A on 

jak zawsze z 

młodymi 

żartował, 

śpiewał z nimi i z ich dziećmi kolędy, piosenki, bawił się. 

Przełamywał różne stereotypy, czyli sztywne zachowania, że tak 

nie wypada. Arcybiskup Wojtyła był zdania, że dobroć dla drugiego 

człowieka to jest to, co zawsze wypada czynić. O młodych zawsze 

myślał i mówił pozytywnie.  

         Gdy tylko czas mu pozwalał nadal pływał kajakiem, chodził po 

górach, a zimą jeździł na nartach. Nie słuchał uwag, że nie przystoi 

kardynałowi jeździć na nartach, wtedy z humorem odpowiadał: „Nie 

przystoi kardynałowi źle jeździć na nartach”. 
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„Rodzinka” ma 

Biskupa  nowego 

Który zasiada na 

tronie Krakowa 

sławnego. 

„Wujek” z 

posługą spieszy 

do każdego 

 

Małego, starszego, nade wszystko młodego. 

Taki już ma talent, takie powołanie 

I tak już do końca jego dni zostanie. 

Każdy człowiek ma wartość u niego 

Bo każdy jest obrazem Boga świętego. 

 

Zadania: 

1. Przypomnij sobie jakie imię nosi ks. biskup z twojej diecezji? 

2. Pomódl się za niego, nigdy źle nie mów o kapłanach. 
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Kartka do Gościa 

OJCIEC GABRIEL BARTOSZEWSKI- 

KAPUCYN- WICEPOSTULATOR PROCESU 

BEATYFIKACYJNEGO KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO. 

 

Ks. Karol Wojtyła rozpoczynał swoją posługę w kościele polskim przy 

Prymasie Tysiąclecia ks. Kardynale Stefanie Wyszyńskim. To on  

obwieścił mu decyzję papieża Pawła VI, że został mianowany biskupem a 

później arcybiskupem Krakowa. 

Z materiałów jaki dostarczył nam Ojciec Gabriel, odczytujemy, że obu 

wielkich Polaków: „łączyła ich misja posługiwania Bogu i Ojczyźnie”. Ks. 

Kardynał głosił: „ Po Bogu, więc, po Jezusie Chrystusie i Matce 

Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede 

wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której 

wyrastamy na polskiej ziemi”.  

„ Mamy kochać Naród, jego dzieje, zdrowe obyczaje, jego język i kulturę. 

Mamy również patrzeć spokojnie i odważnie z wysokości wzgórza Lecha 

czy z Wawelu, gdziekolwiek się znajdziemy, choćby „spod samiutkich 

Tater”. 

„ W Polsce trwałą rzeczywistością jest Rodzina, Naród i Kościół, 

społeczeństwo, kultura narodowa i religijna”.  

„ Ks. Kardynał Stefan Wyszyński widząc młodych „którzy idą w 

przyszłość od których ona zależy” stawiał przed nimi zadania tak wobec 

ich własnej przyszłości, jak i przyszłości naszej ojczyzny. Wiedział, że 

młodzież zdecyduje również o religijnym obliczu społeczeństwa polskiego 

w następnych 

pokoleniach i 

stuleciach”. 
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Papież 

16 października 1978 r. to niezwykła data dla Polski i Polaków. 

Tego dnia został wybrany 264 papież od 455 lat nie Włoch, ale 

Polak - Karol Wojtyła.  

    Inteligencja i humor 

nieustannie 

towarzyszyły naszemu 

papieżowi. Jest taki 

zwyczaj, że gdy 

kardynałowie wybiorą 

papieża to z komina 

Kaplicy Sykstyńskiej 

wychodzi biały dym.  

Wszyscy na Placu 

Watykańskim stali w 

oczekiwaniu, aplauz 

radości wydobył się z 

ust oczekujących, gdy 

ukazał się biały dym.  

Teraz oczekiwano na 

ogłoszenie nazwiska 

nowego papieża. Kim 

jest nowy papież?  

W tysiącach głów nurtowała ta myśl. Wreszcie na balkon bazyliki, 

zwany Lożą Błogosławieństw wyszedł kardynał Felici i ogłosił: 

” Habemus papam!”, czyli: „Mamy papieża. Nowy papież przyjął 

imię Jana Pawła II na cześć swojego poprzednika Jana Pawła I, 

który umarł po 33 dniach urzędowania, ale już zyskał sobie 

Włochów, ponieważ był radosny, uśmiechnięty i miły.  
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        Kiedy wyszedł na balkon nasz papież, ubrany był w białą 

sutannę z czerwoną pelerynę i piękną stułę. Do ludzi na placu 

przemówił po włosku „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, 

tym podbił serca Włochów, którzy wykrzykiwali: To nasz papież”.  

Ojciec święty stał serdecznie uśmiechnięty i pierwsze przemówienie 

wygłosił spontanicznie, czyli bez przygotowania na piśmie, nie miał 

z tym nigdy problemu. Znał też kilka języków, dlatego nie było mu 

trudno, kiedy, następnego dnia przewodniczył we Mszy św. języku 

łacińskim i przygotował przemówienie do wszystkich kardynałów. 

Następnie kardynałowie składali homagium, czyli przysięgę 

wierności. Kiedy podszedł do niego ks. Prymas Stefan Wyszyński 

kardynał Polski, Jan Paweł II wstał i podniósł z kolan Kardynała. 

Był przecież od niego wiele lat młodszy, do Polaków powiedział, że 

bez tego prymasa nie byłoby papieża Polaka. Tym gestem wzbudził 

sobie podziw i szacunek gdyż okazał, że szanuje ludzi starszych, 

umie ich docenić i być wdzięczny. 
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        Papież to pasterz całego Kościoła, wszystkich ludzi. Dlatego 

zarówno biskup jak i papież mają pastorał, czyli laskę pasterską. 

Jest jak Pasterz, który prowadzi na łąki i pastwiska swoją trzodę, 

broni, jeśli trzeba swoją owczarnię przed wilkami. Każdy papież na 

ręku nosi pierścień, w którym znajdują się relikwie świętych, 

dlatego z namaszczeniem całujemy biskupa czy papieża w pierścień 

gdyż oddajemy cześć świętym i jednocześnie szacunek dla osoby 

papieża czy biskupa.         

 Papież i biskupi mają też swoje herby. Herb Jana Pawła II od 

zawsze jeszcze z czasów 

biskupstwa miał krzyż i 

literę „M”. Było to 

znakiem, że za swoją 

patronkę obrał Maryję.  

Gdy został papieżem w 

herbie pojawiły się dwa 

klucze św. Piotra, 

srebrny i złoty 

symbolizujące władzę 

papieską i tiara, dawne 

papieskie nakrycie głowy, 

oraz napis Totus Tuus- 

cały oddany Maryi. Ten 

napis oznacza 

bezgraniczną ufność i 

zawierzenie wobec Maryi. Jak dziecko mówi do tatusia czy mamusi 

- jesteście moi a ja jestem wasz, tak trzeba rozumieć słowa Totus 

Tuus papieża. Czyli w herbie papieża Jana Pawła II znajdujemy 5 
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ważnych symboli: Krzyż, litera „M”, klucze św. Piotra, tiara, 

napis: Totus Tuus”. 

Papież związany jest z Watykanem to jest najmniejsze państewko 

papieskie usytuowane wewnątrz Rzymu. Stolica Apostolska to 

centrum Kościoła, życia kościelnego. Państwo Watykańskie ma 

swoich żołnierzy jest nim Gwardia Szwajcarska.  

     Od najdawniejszych czasów Szwajcarzy przyjeżdżają do Rzymu 

dla obrony papiestwa i Stolicy Apostolskiej.  
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        Są ubrani w charakterystyczny strój w pasy, na głowach mają 

charakterystyczne hełmy. Nasz papież Jan Paweł II miał swoje 

zwyczaje, które wprowadził do Watykanu: bliski, bezpośredni 

kontakt z ludźmi, wspólne posiłki szczególnie obiady, podczas 

których załatwiano różne sprawy i zagadnienia. Kochał nadal 

wyprawy w góry, początkowo zjeżdżał ze stoków, później 

spacerował po górach, pływał w basenie w Castel Gandolfo.  

 

Kochał młodych i dzięki niemu w 1984 r. ustanowiono Światowe 

Dni Młodych, które trwają do dzisiaj, za każdym razem w innym 

państwie.  Wprowadził polskie zwyczaje bożonarodzeniowe z 

choinką i ozdobami, z szopką na placu Watykańskim, ze śpiewem 

kolęd.  
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„Habemus Papam” mamy papieża 

Cały świat woła chociaż nie dowierza.  

Karol Wojtyła prosto 

z Krakowa 

Zamierza świat 

naprawiać od nowa? 

Totus Tuus  Cały 

Twój Maryjo 

I nawet duchowni 

zdziwienia nie kryją. 

Tak to Polak prosto z 

grodu Kraka  

Widocznie Wola 

Boża jest taka                                                 
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Mój drogi Młody Przyjacielu, kiedy 

Bóg woła, wszystkie inne kariery są 

niczym, wobec tego jednego wołania:  

 

”Pójdź na Mną a uczynię cię rybakiem 

dusz ludzkich” 

 

 

 

Zadania: 

1. Czy modliłeś się kiedyś w intencji 

nowych i dobrych powołań w Kościele, 

zrób to dzisiaj, teraz. 

2. Zapamiętaj chociaż jedno imię osoby 

powołanej do służby w Kościele, 

kapłana, siostry zakonnej. 
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Kartka do Gościa 

BRAT MARIAN MARKIEWICZ- 

ZGROMADZENIE BRACI NAJŚWIĘTSZEGO 

SERCA JEZUSA – posługuje w katedrze św. Jana Chrzciciela w 

Warszawie na 

Starym Mieście. 

 

W wywiadzie, 

który 

przeprowadziły 

dzieci 

zaangażowane w 

poznawanie i  

promowanie życia i 

nauczania św. Jana 

Pawła II- brat Marian opowiadał o swojej „przysłudze” wyświadczonej wobec 

ks. kardynała Karola Wojtyły. 

        Historia brata Mariana, dotycząca spotkania z  Karolem Wojtyłą sięgała 

roku 1977r. kiedy jako kierowca przywoził biskupów i kardynałów z lotniska 

do Papieskiego Kolegium Polskiego. Przywoził i odwoził rzeczy i biskupów 

do Watykanu. Z Kardynałem Karolem Wojtyłą podróżował po Rzymie, po 

górach, po sanktuariach. Aż przyszedł czas konklawe, czyli wyboru nowego 

papieża. „Zawsze przywoziłem z lotniska i odwoziłem kardynała Wojtyłę, tym 

razem 16 października 1978 r. został wybrany papieżem” – mówił br. Marian. 

I już nie odebrałem go aby odwieźć na lotnisko. Papież Jan Paweł II nazywał 

brata żartobliwie „winowajcą”. „On mnie przywiózł i zostawił i co było 

robić?” żartował papież. W 26 godzin po wyborze brat Marian był w 

apartamentach papieskich. Kiedyś nawet posługiwał przy obiedzie, papież 

bardzo zdziwiony zapytał co on tutaj robi?. Wtedy brat Marian odpowiedział 

również żartobliwie: przyszedłem „pokutować” za swój czyn. Przywiozłem 

kardynała Karola Wojtyłę z lotniska do Watykanu ale nie odwiozłem go z 

powrotem. 
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Zamach 

     Zawsze z otwartymi 

ramionami, zawsze blisko ludzi, 

z uśmiechem i dobrym słowem, 

prosty, bezpośredni, łamał 

schematy, które dotąd 

obowiązywały w Watykanie: 

sztywność, nieprzystępność, 

noszenie papieża w lektyce, 

noszenie ciężkiej złotej tiary na 

głowie itd. 

On Jan Paweł II szedł do ludzi o 

własnych siłach, na własnych 

nogach, podawał ręce do 

uściśnięcia, błogosławił dzieci, 

odwiedzał chorych w 

szpitalach, hospicjach, dotykał 

trędowatych, wspomagał 

biednych.  

Był wszystkim dla wszystkich. 

Takiego papieża przygotował 

Pan Bóg z naszej umiłowanej 

Ojczyzny Polski.  Nie każdemu 

jednak podobał się taki papież, 

był groźny dla ludzi złych, dla 

tamtego ustroju, który panował 

w Polsce i w świecie.  Siły zła 

sprzymierzyły się, kiedy 13 

maja 1981r.o godz. 17,19. 

turecki terrorysta Ali Agca 
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dokonał zamachu na życie Jan Pawła II na Placu Watykańskim.  Ten 

papież, który przed chwilą błogosławił malutkie dziecko i oddał 

uszczęśliwionej mamie, chwilę później padł ofiarą morderczego 

zamachu.  

 

 

Wszystkie gołębie na placu Watykańskim uniosły się gwałtownie w 

górę, wśród zgiełku, płaczu i krzyku, samochód z papieżem mknął 

poprzez plac do karetki. Papież był przytomny i cicho wzywał na 

pomoc Matkę Najświętszą, tą, której zawierzył całe swoje życie w 

słowach: Totus Tuus. W wiozącej go karetce pogotowia, umierający 

papież przebaczył swojemu „ bratu, który go ugodził” ( tak go 

nazwał).  
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Kula przeszyła na wskroś cały jego organizm, zraniła po drodze rękę 

i palec – upadła na podłogę samochodu między Ojcem świętym a 

kard. Stanisławem Dziwiszem, który tak opisywał tamtą straszną 

chwilę.  Ta kula w zamiarze zamachowca miała zabić papieża. Jan 

Paweł II bardzo wiele wycierpiał. Najpierw ratowali życie a 

całkowicie zniszczonym palcem u ręki na razie się nie zajmowali 

tylko zabandażowano. Po paru tygodniach, gdy papież poczuł się 
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lepiej przystąpiono do ratowania palca papieża, ale ku ich 

zdziwieniu okazało się, że sam pięknie się zrósł i nie wymaga 

operacji. Dzięki sprawnej akcji medycznej i skomplikowanej 

operacji, ale przede wszystkim opiece Matki Bożej, papież 

powrócił do zdrowia, chociaż poważne konsekwencje pozostały do 

końca życia. Odtąd Jan Paweł II jeździł w oszklonym samochodzie 

tzw. Papamobile, chociaż trudno mu było do tego się przyzwyczaić. 

Kochał ludzi i chciał być z nimi blisko.  

 

W pokojowy sposób obalał mury zła, ustrojów, złych totalitarnych 

systemów. Papież był mocno zainteresowany drugim człowiekiem, 

bez względu na pochodzenie, religię, kulturę. W czasie pielgrzymek 

potrafił wysiąść z samochodu, aby wejść do ubogiej lepianki jak np. 
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w Angoli, gdzie ludzie żyli tak biednie, że nie miał, na czym usiąść 

aż wreszcie znaleziono skrzynkę a później jakieś krzesło, na którym 

usiadł papież i rozmawiał. A dzieci dookoła niego bawiły się z nim 

jak z tatusiem. Taki był ten nasz święty polski papież Jan Paweł II. 

       Był człowiekiem modlitwy, każdą okazję wykorzystywał do 

wzniesienia myśli do Boga. Ci, którzy byli blisko niego, opowiadają, 

że papież był cały modlitwą. Był świadomy odpowiedzialności, jaka 

ciążyła na jego barkach za cały świat.   

 

Przez Totus Tuus i zawierzenie Maryi 

Przez różaniec i szkaplerz na szyi 

Po schodach codziennej modlitwy i cierpienia  

Prosto na drogę niebieskiego zbawienia. 

 

 

Zadania:  

1. Przypomnij imię obecnego papieża. 

2. Odmów Zdrowaś Maryjo w jego intencji. 

3. Pamiętaj, ze zawsze prosi o modlitwę za siebie, więc nie zaniedbuj tego daru dla papieża.  
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Pielgrzymki  

       Jan Paweł II z pasją życia spełnił najwyższą posługę w kościele.       

Zawierzał świat, Kościół, ludy i narody przeważnie w sanktuariach 

maryjnych, gdzie cudownie objawiała się w różnych miejscach 

świętych.  

   Kiedy odwiedzał naszą Ojczyznę wołał: „Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi”, innym razem wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i 

odnowi oblicze tej ziemi”, znane są inne pamiętne słowa papieża:  

„Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”. 

  

„Każdy z was młodzi przyjaciele ma swoje jakieś Westerplatte”,  

lub „ Nie lękajcie się być świętymi”.  
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Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu odbył 104 podróże 

zagraniczne, odwiedził 130 krajów i około 900 miejscowości. 

Niektóre kraje odwiedzał kilkakrotnie, np. Polskę, Francję, Meksyk, 

USA, Hiszpanię czy Portugalię.  Niektórzy trudzili się aby obliczyć 

przemierzone kilometry przez Jana Pawła II, naliczyli  ok. 1 mln 700 

tys. km. Nawet obliczyli, że długość ta odpowiada trzykrotnej 

odległości między Ziemią a Księżycem, czyli prawie 30-krotnemu 

obiegnięciu Ziemi wokół równika.  

Poza Watykanem Jan Paweł II spędził w sumie ponad dwa lata 

swego 25-letniego pontyfikatu dla ewangelizacji świata.  
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Pierwszą zagraniczną pielgrzymką Jana Pawła II była podróż na 

Dominikanę, do Meksyku i na Bahama w styczniu 1979 r., w 

czerwcu tego roku odwiedził Polskę. Ostatnia pielgrzymka papieża 
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do Lourdes 15 – 16 VIII 2004 r. 

Większość swoich apostolskich podróży, pielgrzymek wiary, 

rozpoczynał od słów: „Przybywam jako Papież – Pielgrzym”. Każda 

pielgrzymka Jana Pawła II, miała na celu spotkanie z wiernymi 

Kościoła lokalnego oraz umocnienie braci w wierze. 

Najważniejszą 

chwilą wszystkich 

pielgrzymek była 

Msza św., na 

zakończenie której 

Jan Paweł II 

zawierzał dany 

naród Matce Bożej. 

Częstym elementem 

podróży były 

spotkania 

ekumeniczne, oraz 

spotkania z 

młodzieżą.  

Podczas podróży 

apostolskich czyli  

pielgrzymek 

spotykał się z 

ludźmi chorymi, którzy najbardziej pobudzali go do 

błogosławieństwa. Zatrzymywał się wtedy przy ludziach na wózkach 

inwalidzkich i błogosławił, umacniał słowami otuchy. Jest wiele 

przykładów cudownych wspaniałych spotkań.  

Ks. Kard Stanisław Dziwisz wieloletni sekretarza papieża 

opowiadał, że papież, późnym wieczorem stawał w oknie swojego 
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prywatnego apartamentu w Pałacu Apostolskim i cóż czynił?- 

Błogosławił miasto Rzym i tak czynił do końca swoich dni. 

 

 

Zadania:1. Poproś dzisiaj wieczorem o błogosławieństwo  Rodziców przed snem.  

2. Kiedy wyruszasz do szkoły przed wyjściem z domu uczyń znak krzyża. 

Świętość 

     Ja, ty, on, oni, my, wy, czyli wszyscy. Od chrztu św. jesteśmy 

wyposażeni w możliwości dążenia do świętości. Karol Wojtyła 

późniejszy papież Jan Paweł II, kiedy był biskupem w Krakowie, 

mówił podczas kazań, że zarówno proboszcz jak i wikary, siostra i 

brat, mama i tata, chłopiec i dziewczyna a nawet dziecko - wezwani 

są do tego by być świętymi.  

Co to znaczy być świętym? 
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To znaczy podążać przez życie szlakami utartymi przez Ewangelię, 

czyli inaczej - naznaczać swoje życie dobrem, wszystko w imię 

Jezusa Chrystusa, w którego wierzę.  

 Czy świętym może być 

dziecko?  

 

Oczywiście. Dziecko, 

które jest uczciwe w 

nauce, przygotowuje się 

do lekcji, nie ściąga, 

modli się, chodzi do 

Kościoła w niedziele i 

święta, jest koleżeńskie, 

pomocne dla drugich 

szczególnie dla rodziców 

i rodzeństwa takie 

dziecko daje się 

zauważyć. Takie życie nie 

jest zwykłe, pospolite, 

ono wyróżnia się na 

kanwie innych. Kto stara 

się żyć święcie tego zaraz 

daje się zauważyć.  

 

       Jan Paweł II 

beatyfikował święte 

dzieci Franciszka i 

Hiacyntę Marto, którym 

ukazywała się Matka 
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Boża w Fatimie.        

Franciszek w 

wieku 7 lat potrafił 

oddawać swój 

chleb innym, nie 

pić wody w upalne 

dni, i bez przerwy 

przesuwał paciorki 

różańca. Tak 

bardzo chciał 

pomagać Matce 

Bożej w 

nawracaniu 

grzeszników.     

Podobnie czyniła 

Hiacynta. Po 

wielkich 

cierpieniach w 

osamotnieniu, które 

dzieci ofiarowały 

za grzeszników, 

odeszły do nieba. 

Jan Paweł II ogłosił je błogosławionymi a papież Franciszek 

świętymi. Są wzorem jak żyć święcie. To znaczy, że dzieci też mogą 

być świętymi. Im więcej staramy się żyć dobrze tym bardziej Jezus i 

Maryja pomagają nam na tej drodze.  

      Święta Laura wyprosiła nawrócenie swojej mamie, św. 

Stanisław Kostka patron polskiej młodzieży szedł pieszo do 

Rzymu, aby prosić o papieża o pozwolenie na przyjęcie do zakonu w 

młodym wieku, św. Dominik Savio - patron ministrantów, św. 

Karolina Kózkówna polska święta męczennica w obronie czystości.  
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   Można powiedzieć, że dewizą ich życia było hasło; lepiej umrzeć 

niż zgrzeszyć”.  Mali i młodzi a jakże dojrzali w wierze. Jak bardzo 

podobali się Bogu swoim życiem, że zasłużyli na świętość.  

         Jan Paweł II, kiedy przyjeżdżał do Polski wskazywał na 

żywoty świętych, jako wzory życia. Mówił o św. Maksymilianie 

Kolbe, który oddał swoje życie w obozie w Oświęcimiu za ojca 

rodziny p. Gajowniczka. Wskazywał na polską świętą s. Faustynę 

Kowalską, która przekazała nam orędzie miłosierdzia objawione 

przez Jezusa. Wyniósł do świętości św. Jadwigę, królową Polski, 

która po 600 latach dzięki polskiemu papieżowi została zauważona i 

wyniesiona do godności świętej.  
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             Kochał brata Alberta Chmielowskiego, ubogiego wśród 

ubogich, który zakładał ogrzewalnie dla biedaków, którzy nie mieli 

własnego domu i sam z nimi mieszkał.  

Takie heroiczne czyny zostają nagrodzone w niebie i taki człowiek 

zostaje ogłoszony świętym, czyli godnym do naśladowania. Za jego 

przyczyną 

dzieją się 

liczne cuda, 

czyli to, co po 

ludzku 

niemożliwe, u 

Boga staje się 

możliwe. Nasz 

polski papież 

zdążał drogą 

świętości i 

wiedział, że 

ludziom 

obecnie 

żyjącym 

potrzebne są 

prawdziwe 

wzory 

świętego 

życia. 

Beatyfikował 

świętych 

Małżonków - Rodziców św. Tereski od Dzieciątka Jezus, św. 

Joannę Berettę Mola- matkę, która oddała życie za życie swojego 

dziecka, Matkę Teresę z Kalkuty, którą odwiedzał w Indiach w 
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domu dla umierających. Widział jej trud, miłość do biedaków i zapał 

ewangelizacyjny by wszystkich doprowadzić do Boga.   

      Ogłosił O. Pio stygmatyka, świętym, z którym za życia 

rozmawiał.  

    Statystyki podają, że podczas swojego 25 letniego pontyfikatu Jan 

Paweł II ogłosił błogosławionymi i świętymi więcej aniżeli wszyscy 
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jego poprzednicy razem wzięci. Podczas 148 beatyfikacji ogłosił 

1343 błogosławionych, a 51 kanonizacji pod jego przewodnictwem 

dało Kościołowi 482 świętych. Możemy sobie wyobrazić radość 

świętych w niebie, gdy zawitał tam Jan Paweł II, dzięki któremu 

świat i Kościół ma tak wielu orędowników. W niebie znajdują się 

tylko ci, którzy zachwycili Boga swoim pięknym życiem. A więc 

warto, każdy z nas ma drogę otwartą do bycia świętym a ci, którzy 

nas poprzedzili są nam pomocą na naszej drodze.  

 

Niektóre dzieci nie wiedzą, co to znaczy być świętymi i wyśmiewają 

się z dzieci, które dobrze postępują. Jan Paweł II zachęcał ludzi 

młodych, bądźcie odważni: ” Nie lękajcie się być świętymi”. 

Gdybyśmy wiedzieli, jakie szczęście nas czeka w niebie nie 

żałowalibyśmy żadnego trudu na ziemi a wręcz postępowalibyśmy 

jak święty Franciszek i Hiacynta, aby Bóg i Maryja byli z nas 

zadowoleni.  
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W Domu Ojca 

     Życie każde człowieka 

zaczyna się i kończy. 

Zaczyna się na ziemi, 

kończy się w niebie. 

Poznaliśmy kolejne etapy 

życia najpierw małego 

Lolka, później Karola, 

wreszcie kapłana, 

biskupa, kardynała i 

papieża. Doszliśmy do 

końca ziemskich dni 

papieża Jana Pawła II. 

Tamte dni były wyjątkowe wręcz niepowtarzalne dla nas wszystkich 

dorosłych. Cały świat w napięciu oczekiwał nadchodzących 

wydarzeń. Tłumy gromadziły się w kościołach, na placach, przy 

figurach papieża, na Placu Watykańskim i przy wiadomościach 

telewizyjnych i radiowych. Komunikaty o chorobie papieża 

docierały cyklicznie ale były niewystarczające. W Niedzielę 

Palmową 2005r. papież ukazał się w oknie bazyliki św. Piotra ale 

niestety tylko pobłogosławił wiernych licznie zgromadzonych. Nie 

mógł już mówić. Rozpoczynał się Wielki Tydzień, dla papieża 

również. W Wielki Piątek trwała Droga Krzyżowa w Koloseum, 

papież uczestniczył w niej łącząc się duchowo z krzyżem w ręku 

przy nadawanej transmisji telewizyjnej 

 we własnej kaplicy. 

Przeżywał swoją Drogę Krzyżową w zjednoczeniu z Jezusem. W 

pierwszą sobotę miesiąca, w dzień poświęcony Maryi, której 

zawierzył całe swoje życie w haśle Totus Tuus, w sobotę 
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poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia, którą sam ustanowił w 

kościele, w godzinie apelu Jasnogórskiego odchodzi do Domu Ojca. 

A była to pamiętna godzina 21,37. O tej pamiętnej godzinie 

powstało wiele piosenek religijnych, w jednej z nich śpiewamy: o tej 

godzinie zerwały się tysiące gołębi z Placu Watykańskiego i ruszyły 

w stronę nieba torując drogę papieżowi…  

Jeszcze przed tą godziną papieżowi doniesiono, że dużo ludzi 

młodych jest na Placu Watykańskim i czeka na słowo papieża. 

Młodzi śpiewali, odmawiali różaniec we wszystkich językach. 

Papież ostatkami sił wypowiedział pamiętne słowa, które są zapisane 

na ścianie kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie: ” 

Szukałem was, wy teraz przyszliście do mnie, za to wam dziękuję”.   

Tysiące ludzi na Placu Watykańskim ze światełkami w rękach, ze 

łzami na twarzy, z 

bólem w sercu modliło 

się do późnych godzin 

nocnych a niektórzy z 

nich pozostali aż do 

rana. Większość 

kościołów była otwarta 

tej nocy, wierni garnęli 

się do kościołów aby 

zjednoczyć się w bólu 

po ukochanym papieżu 

i zapalić symboliczną 

lampkę. Piękne życie 

papieża owocuje dziś 

w różnorodnych 

dziełach podejmowanych właśnie przez młodych. Był dla nich 

przewodnikiem ich młodzieńczego życia , pasjonatem ich ideałów, 
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rozumiał ich dobrze pomimo różnicy wieku i oni rozumieli jego. 

Świętość ma to do siebie że nie powoduje barier w życiu innych 

ludzi. Jest otwarta na drugiego człowieka, na jego problemy, 

zmartwienia, radości i to co nosi druga osoba w sercu. 

       Otwarta Księga Ewangelii położona na trumnie papieża w 

pewnej chwili pod wpływem podmuchu wiatru została zamknięta. 

Dla nas był to znak, że droga ziemska papieża przeżyta w duchu 

Ewangelii została zamknięta, rozpoczęła się inna droga, życia w 

niebie z Bogiem. Wiatr utożsamiamy jest w Kościele z Duchem 

Świętym. 

 

1 maja 2011r. papież Jan Paweł II został beatyfikowany czyli 

wyniesiony do czci w Kościele świętym, 3 lata później 27.04.2014r. 

kanonizowany czyli ogłoszony świętym w całym Kościele. Dzisiaj 

za Jego wstawiennictwem modlimy się do Boga, a On wyprasza nam 
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potrzebne łaski, szczególnie do odwagi życia wiarą, nadzieją i 

miłością.  
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Książka stanowi wotum wdzięczności za Wielkiego Papieża Polaka 

św. Jana Pawła II w 100 lecie jego urodzin. 

          1920-2020.  
Dziękujemy dzieciom z grupy Małych Przyjaciół Jana Pawła II w 

Warszawie za przygotowane rysunki: Zosi i jej braciom : Kubusiowi 

i Jankowi, Natalce, Frankowi, Piotrkowi, Celince, Adasiowi i Oli, 

Gabrysiowi i Grzegorzowi  oraz Rodzicom za fotografie na konkurs: 

”Pomniki z Janem Pawłem II”. Niech pozycja ta posłuży szczególnie 

dzieciom i ludziom młodym, którzy poznają Jana Pawła II z 

opowiadań dorosłych. Nie zaniedbujmy tego obowiązku - 

przekazywania wiary przyszłym pokoleniom.   
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Podziękowania  

1. Wszystkim, którzy podzielili się swoim świadectwem, szczególne 

słowa podziękowania dla ks. bp. Antoniego Długosza z 

Częstochowy, o. Leona Knabita – Benedyktyna z Tyńca, o. Gabriela 

Bartoszewskiego- Kapucyna z Warszawy, dla br. Mariana 

Markiewicza ze Zgromadzenia Braci Najświętszego Serca 

Jezusowego z  katedry warszawskiej. 

3. Rodzicom za pomoc w realizacji całego projektu. 

4. Ludziom o otwartych sercach, którzy wsparli nasz projekt poprzez 

portal katolikwspiera.pl:  

- z Terespola n/Bugiem - p. Elżbieta B., Paweł i Teresa O.  

-  z Podkarpacia - p. Maria W. 

- z Warszawy, Skierniewic, z Marek, z Kobiałki  i okolic - p. 

Aneta S. p. Zofia P. Państwo Anna i Piotr Sz., Państwo Iza i Adam 

T., p. Anna Z., p. Justyna Cz. p. Zbigniew Cz., p. Bożena, p. Łukasz 

P., p. Jadwiga M. 

 

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, niech nasza wspólna 

praca przyczyni się owocnie do ewangelizowania młodego pokolenia 

Polaków. 

 

 

 

 

 

 


