
100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II 

 

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II. 

Karol Józef Wojtyła, ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 

w Watykanie) - polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958 

-1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964-1978), kardynał (1967-1978), 

zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264 papież 

i 6 Suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978-2005. Święty Kościoła katolickiego. 

Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana 

Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został 

wybrany trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego 

poprzednika. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia 

w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany 

demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego. 

W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów. Beatyfikował 1340 osób i kanonizował 

483, więcej niż wszyscy jego poprzednicy w okresie pięciu poprzedzających wieków. 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu holenderskiego papieża 

Hadriana VI (1522-1523), a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej 

historii po papieżu Piusie IX (1846-1878). 

Zmarł 2 kwietnia 2005. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 

150 państw, a w Polsce ogłoszona została sześciodniowa żałoba narodowa. Proces 

beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się miesiąc po jego pogrzebie, z pominięciem 

tradycyjnego pięcioletniego okresu oczekiwania. Został beatyfikowany 1 maja 2011, po czym 

27 kwietnia 2014 został kanonizowany. 
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Głównym wykładnikiem pontyfikatu Karola Wojtyły były pielgrzymki. Z tego też 

powodu został on wkrótce potem nazwany: „papież-pielgrzym”. Swoją pierwszą podróż 

apostolską odbył w styczniu 1979r do Meksyku i do kilku państw Ameryki Łacińskiej. 

W czerwcu tego samego roku udał się w pierwszą pielgrzymkę do Polski, gdzie 

podczas tej wizyty padły słynne później słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi… Niech zstąpi 

Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, które pochodzą 

z Biblii. Głoszone przez niego nauki walnie przyczyniły się do późniejszych transformacji 

ustrojowych w europejskich państwach bloku wschodniego. 

Lata 90. były kolejną dekadą naznaczoną licznymi pielgrzymkami, choć z powodu 

operacji stawu biodrowego w 1994, papież musiał nieco ograniczyć swoją działalność 

misyjną. W latach 1995-1996 odbył też pielgrzymki do państw Ameryki Środkowej 

i Centralnej, a także na Filipiny - największego katolickiego państwa Azji. 

W tym czasie Jan Paweł II zadbał także o reformę Kościoła. Jeszcze pod koniec lat 80. 

zreformował Kurię Rzymską, a w 1992 wydał nowy Katechizm Kościoła Katolickiego. 

Siedem lat później poparł działania na rzecz ochronę środowiska naturalnego, uznając, 

że niszczenie środowiska może być grzechem ciężkim. 

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. 

Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które 

odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, 

który odwiedził Wielką Brytanię (od 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej 

Stolicy Apostolskiej), jest też pierwszym w historii papieżem, który odwiedził Biały Dom 

oraz jest też pierwszym papieżem, który odwiedził Sejm RP. Mimo wielu zabiegów nie udało 

mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji. 

Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę (9 razy), USA (7 razy), 

Francję (7 razy) oraz spotykał się z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży (9 razy). 

 

Jan Paweł II Wielki 

Po śmierci papieża zaczęto dodawać mu nowy przydomek, nazywając go Janem 

Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki 

przydomek: Leon I, Mikołaj I i Grzegorz I. 

1 maja 2011, w Święto Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej mszy świętej na 

placu św. Piotra w Rzymie, papież Benedykt XVI, dokonał beatyfikacji polskiego papieża. 
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W uroczystości uczestniczyło wiele zagranicznych delegacji. Liczba wiernych 

uczestniczących w nabożeństwie była szacowana przez włoską policję na milion osób, w tym 

kilkadziesiąt tysięcy Polaków. 

27 kwietnia 2014, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej mszy św. 

na Placu Świętego Piotra, pod przewodnictwem papieża Franciszka, przy koncelebrze 

emerytowanego papieża Benedykta XVI, bł. Jan Paweł II i bł. Jan XXIII zostali ogłoszeni 

świętymi i włączeni w poczet świętych Kościoła katolickiego. W uroczystości uczestniczyło 

wiele zagranicznych delegacji, w tym także z Polski. Podczas tej uroczystości papież 

Franciszek ogłosił św. Jana Pawła II patronem rodzin. 

W październiku 2019 abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu 

Polski wystosował list do papieża Franciszka z prośbą o ogłoszenie św. Jana Pawła II 

doktorem Kościoła oraz patronem Europy. 

Za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, nastąpiły ogromne zmiany 

w Watykanie, a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność zarówno katolicką, 

jak i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii. Zaraz po swoim wyborze 

na Stolicę Apostolską, przy składaniu homagium nowo wybranemu papieżowi, Jan Paweł II 

nie pozwolił prymasowi Wyszyńskiemu uklęknąć przed sobą. Pierwsze przemówienie 

wygłosił po włosku, a więc w języku narodu, do jakiego przemawiał. Do tej pory przyjęte 

było, że papież zawsze swoje pierwsze przemówienie wygłasza po łacinie. 

Do kolejnych nowości w tym pontyfikacie należą: 

• liczne pielgrzymki 

• zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką; 

• msze święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach, placach, 

itp.; 

• wygłaszanie całych homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do którego 

przybywał z pielgrzymką; 

• udział zespołów folklorystycznych we mszy; 

• spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych wyznań 

chrześcijańskich oraz religii niechrześcijańskich; 

• udział w przedsięwzięciach artystycznych: koncertach, występach zespołów, 

projekcjach filmowych; 

• prywatne spotkania z wiernymi; 

• bezpośrednie spotkania z ludźmi w trakcie pielgrzymek; 

• żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi. 
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Ciekawostki o Janie Pawle II. 

 

 Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym bez okularów. Był również pierwszym 

papieżem noszącym zegarek na rękę. Poza tym Karol Wojtyła był również pierwszym 

papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, pływającym kajakiem. 

 Był to pierwszy Papież, który wziął udział w koncercie rockowym, który miał miejsce 

w Bolonii. Jan Paweł II łamał wszelkie stereotypy. 

 Papież niezwykle mocno kochał dzieci, zawsze chciał aby te niewinne istoty miały godne 

i dobre życie. 

 Karol Wojtyła był to pierwszy Papież, który znał biegle aż 7 języków obcych. W ich skład 

wchodził angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, łacina, ukraiński, 

czeski i węgierski. Porozumiewanie z innymi przychodziło mu z dużą łatwością. 

 Jan Paweł II zasłynął w Watykanie tym, że wprowadził Internet. Było to niesamowite 

przedsięwzięcie, ponieważ wcześniej było to kompletnie nieosiągalne dla mieszkańców 

Watykanu. 

 Był to człowiek niezwykły, niosący szczęście, zgodę i wiarę, która nigdy go nie 

opuszczała nawet w najtrudniejszych momentach życia. 

 

Opracowanie 

Katarzyna Jankowska 


