KAROL WOJTYŁA

JAN
PAWEŁ
II
18 V 1920 — 2 IV 2005
„NIE LĘKAJCIE SIĘ”
II wojna światowa
6 XI 1939 – przerwanie studiów spowodowane zamknięciem
Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Niemców
1942 – wstąpienie do tajnego seminarium duchownego
1945 – posługa u arcybiskupa Sapiehy

Młodość
1930 – początek nauki w Państwowym
Gimnazjum Męskim w Wadowicach
1938 – zdanie matury, początek studiów
polonistycznych na Uniwersytecie
Jagiellońskim

104 ZAGRANICZNE
PODRÓŻE
DO 129 KRAJÓW

Kapłaństwo
VIII 1946 – ukończenie studiów teologicznych
XI 1946 – święcenia kapłańskie, studia w Rzymie
1948 – ukończenie studiów teologicznych z tytułem doktora,
powrót do kraju
VII 1948 – początek posługi kapłańskiej, praca w parafiach
w Niegowici i w Krakowie

11

Hierarcha Kościoła
1958 – funkcja biskupa pomocniczego archidiecezji
krakowskiej
1962 – aktywne uczestnictwo w Soborze Watykańskim II
1963 – funkcja arcybiskupa metropolity krakowskiego
1967 – otrzymanie godności kardynalskiej
Pontyfikat
16 X 1978 – wybór na papieża – pierwszego spoza Włoch
od XVI wieku
22 X 1978 – inauguracja pontyfikatu

APOSTOLSKICH
KONSTYTUCJI
APOSTOLSKICH

45
LISTÓW
APOSTOLSKICH

1338 BEATYFIKACJI

Śmierć
2 IV 2005, godz. 21.37 – odejście „do Domu Ojca”
8 IV 2005 – pogrzeb
Beatyfikacja i kanonizacja
1 V 2011 – beatyfikacja przez papieża
Benedykta XVI
27 IV 2014 – kanonizacja przez papieża
Franciszka

14
ENCYKLIK
I ADHORTACJI

482 KANONIZACJE
1164 AUDIENCJE
GENERALNE

26
lat
PONTYFIKATU

„NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI. TEJ ZIEMI!”
Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
12–10 czerwca 1979
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”

– pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny
– odwiedziny Warszawy, Gniezna, Częstochowy, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej,
Wadowic, Oświęcimia, Nowego Targu i ponownie Krakowa

16–23 czerwca 1983
„Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno Moja”
– najtrudniejsza pielgrzymka do Ojczyzny – ze względu na stan wojenny w kraju
i delegalizację Solidarności
– wizyta bardzo wyczekiwana przez polskie społeczeństwo i hierarchów kościelnych

8–14 czerwca 1987
„Do końca ich umiłował”
– odwiedziny grobu zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki oraz Gdańska, kolebki
Solidarności, gdzie padły słynne słowa: „Nie ma wolności, bez Solidarności”

1–9 czerwca 1991, 13–20 sierpnia 1991
„Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”
– pierwsza pielgrzymka do suwerennej Polski
– Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie

22 maja 1995
– wizyta o charakterze mniej oficjalnym, głównym kierunkiem podróży
Papieża były Czechy

31 maja – 10 czerwca 1997
„Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”
– w ramach pielgrzymki obchody 1000-lecia śmierci św. Wojciecha

5–17 czerwca 1999
„Bóg jest miłością”
– najdłuższa wizyta apostolska papieża Polaka
w Polsce

16–19 sierpnia 2002
„Bóg bogaty w miłosierdzie”
– ostatnia pielgrzymka do
Ojczyzny

Ojciec Solidarności
„Nie byłaby możliwa Solidarność bez papieża Jana
Pawła II. Idea solidarności była w centrum jego
zainteresowania. Strajki 1980 roku i to, co stało się
później – powstanie związku zawodowego Solidarność,
było bardzo bliskie jego sercu” – Leszek Biernacki
Rewolucja Solidarności wybuchła kilkanaście miesięcy po
pierwszej wizycie Papieża w Polsce. To wizyta apostolska dała Polakom
nadzieję i przyczyniła się do powstania dziesięciomilionowego ruchu
Solidarność. Jan Paweł II stał się jego patronem i promotorem.

<

<

Zamach
„Jedna ręka strzelała, inna kierowała kulę” – Jan Paweł II
13 maja 1981 roku o godz. 17.19 na placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II został postrzelony
przez zamachowca z Turcji, Mehmeta Ali Agcę. Papież otrzymał rany w brzuch oraz w rękę.
Prokuratorzy IPN wskazują, że za zamachem stał wywiad bułgarski, a Agca wyłącznie wykonywał
zlecone mu zadanie. Ojciec Święty przebaczył zamachowcowi.
Walka z komunizmem
„Jak Polska się uchrześcijani, stanie się wielką siłą moralną, komunizm sam przez się upadnie.
Losy komunizmu rozstrzygną się nie w Rosji, lecz w Polsce” – kardynał Stefan Wyszyński
Karol Wojtyła jako duchowny w Polsce miał bezpośrednią styczność z systemem
komunistycznym, dlatego jako papież podjął walkę z tą totalitarną ideologią. Apelował do
ludzkich sumień, szukał sojuszników – jednym z nich stał się ówczesny prezydent USA Ronald
Reagan. To ich wspólne działanie oraz Solidarność w Polsce przyczyniły się do upadku systemu
komunistycznego.
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