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ŻYCIORYS 

Karol był jednym z trójki dzieci Wojtyłów: Edmund ur. 28.VIII.1906 

roku studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 28 maja 1930 

roku otrzymał tytuł Doktora Wszechnauk Lekarskich, pracował w 

szpitalu w Bielsku-Białej, zmarł 5.XII.1932 r. na skutek zarażenia 

epidemią szkarlatyny od podopiecznych chorych; siostra zmarła w 

wieku niemowlęcym, o której nie ma bliższych wiadomości. 

Ojciec Karol był urzędnikiem administracji wojskowej w randze 

porucznika. Matka ukończyła Szkołę Sióstr Miłości Bożej przy ul. 

Pędzichów w Krakowie i zajmowała się dziećmi oraz domem. Zmarła 

13. IV.1929 roku, gdy Karol miał zaledwie 9 lat; pochowana została 

na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, gdzie spoczywa również 

Ojciec i brat Edmund. Karol zwany Lolkiem, w 1926 roku rozpoczął 

naukę w męskiej, siedmioklasowej Szkole Powszechnej im. Marcina 

Wadowity w Wadowicach. Wojtyłowie mieszkali 

przy ulicy Kościelnej 4. Po śmierci matki prowadzili 

życie skromnie, stołując się u sąsiadów lub w 

jadłodajni mleczarni. Już podczas nauki w Szkole Powszechnej wraz z 

ojcem oraz grupą kolegów odbył pielgrzymkę na Jasną Górę w 

Częstochowie. Był dobrym uczniem, chłopcem pogodnym, przyjaznym i 

religijnym. Szybko został ministrantem. 

Karol zwany Lolkiem, w 1926 roku rozpoczął naukę w męskiej, 

siedmioklasowej Szkole Powszechnej im. Marcina Wadowity w 

Wadowicach. Wojtyłowie mieszkali przy ulicy Kościelnej 4. Po śmierci matki 

prowadzili życie skromnie, stołując się u sąsiadów lub w jadłodajni 

mleczarni. Już podczas nauki w Szkole Powszechnej wraz z ojcem oraz 

grupą kolegów odbył pielgrzymkę na Jasną Górę w Częstochowie. Był 

dobrym uczniem, chłopcem pogodnym, przyjaznym i religijnym. Szybko 

został ministrantem. 

Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w 1931 roku zaczął uczęszczać do 

Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. 

Od pierwszej klasy dostawał świadectwa z wynikami bardzo dobrymi. Po 

ukończeniu Szkoły Powszechnej w 1931 roku zaczął uczęszczać do 

Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. 

Od pierwszej klasy dostawał świadectwa z wynikami bardzo dobrymi. 

Gorliwie uczył się języków obcych, w tym szczególnie pilnie greki oraz 

łaciny. Podobno ojciec ułożył mu mały słownik polsko-niemiecki. Karol chętnie podjął także 

obowiązki w międzyszkolnym teatrzyku amatorskim, gdzie wspólnie z koleżankami 

żeńskiego gimnazjum im. Mościckiego grali: "Antygonę" Sofoklesa, "Balladynę" J. 

Słowackiego, "Śluby panieńskie" A. Fredry, "Sobótkę" J. Kochanowskiego i "Zygmunta 

Augusta" S. Wyspiańskiego. Na konkursie recytatorskim Karol wykonywał bardzo trudny 
tekst "Promethidiona" C. K. Norwida. 

Karol był gorąco wierzącym młodzieńcem. Brał czynny udział we wszystkich praktykach 

kościelnych, służył księdzu Kazimierzowi Figlewiczowi (który po okresie wadowickim 

przeniesiony został na wikariat Katedry Wawelskiej w Krakowie), księdzu kanonikowi 

Edwardowi Zacherowi. Był wieloletnim prezesem Sodalicji Mariańskiej uczniów 

gimnazjalnych. Brał udział w obozach przysposobienia wojskowego, a wraz z księdzem 

Zacherem współreżyserował "Nie Boską Komedię" Z. Krasińskiego i grał rolę Hrabiego 

Henryka. Dnia 14 maja 1938 roku Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości a Komisja 

Egzaminacyjna pod przewodnictwem Jana Królikiewicza wpisała mu na świadectwie oceny 

bardzo dobre. W imieniu maturzystów przemawiał Karol i gorąco dziękował wychowawcom 

za wysiłek jaki włożyli, by ich charaktery ukształtować prawidłowo oraz wskazać drogę do 

wiedzy i życia. W miesiącach czerwiec, lipiec 1938 Karol odbył służbę w Junackim Hufcu 



Pracy w Zubrzycy Górnej, gdzie przeszedł przeszkolenie i pracę przy budowie drogi 

Zubrzyca - Krowiarki. Podczas tej służby pomagał w kuchni junackiej, a także służył do 
mszy świętej. 

Latem 1938 roku wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa, gdzie zamieszkał w dwóch 

pokoikach u rodziny Kaczorowskich na Dębnikach przy ul. Tynieckiej 

10. W taki sposób zakończyły się lata wadowickie Karola Wojtyły. 

Karol Wojtyła w 1938 roku rozpoczął studia na Wydziale 

Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fascynowały go 

nazwiska profesorów, na których wykłady natychmiast się zapisał, 

a byli to: prof. Kazimierz Nitsch, prof. Stanisław Pigoń, dr 

Władysław Dobrowolski, prof Mieczysław Małecki. Seminaria ze 

studentami prowadzili: doc. dr Kamykowski, asystent J. Spytkowski 

i asystent Kazimierz Wyka. Już na pierwszym roku studiów Karol 

zaprzyjaźnił się z Tadeuszem Kwiatkowskim, Juliuszem 

Kydryńskim, Wojciechem Żukrowskim, Tadeuszem Hołujem 

(wszyscy stali się wybitnymi pisarzami) i Mieczysławem Kietą, 

Jerzym Lauem, Haliną 

Królikiewiczówną, Janiną Garycką 

i innymi. Dokładnie przyswajał 

sobie przypisany materiał studiów, 

uczestniczył w seminariach, terminowo zdawał egzaminy, 

a także działał w kołach zainteresowań, chętnie 

uczestniczył w wieczorkach autorskich początkujących 
literatów. 

Dnia 1 września 1939 wybuchła II wojna światowa. Karol 

wraz z ojcem udali się na tułaczkę wojenną, odbyli pieszą 

wyprawę z Krakowa aż pod San. Po paru dniach powrócili 

do Krakowa, zaczęli rozglądać się za pracą. Po chleb stał 

Karol w ogonkach, a w wolnych chwilach odszukiwał 

przyjaciół, znajomych. Karol Wojtyła dotarł także do profesorów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i zapisał się 2.XI.1939 roku na II rok studiów Wydziału Filozofiicznego, 

Filologię Polską. Ten rok akademicki trwał tylko do listopada 39 

roku, to znaczy do czasu aresztowania profesorów krakowskich 

przez Gestapo. Od marca 1940 roku pracował jako goniec 

sklepowy, a od 11.X.1940 do 1944 roku jako robotnik w Fabryce 

Sody Solvay w Krakowie, najpierw w kamieniołomach na 

Zakrzówku, a później w halach fabrycznych. Od października 1942 

roku brał udział "w tajnych kompletach nauczania teologii w 

Seminarium Krakowskim", by w sierpniu 1944 roku ubrać sutannę 

bez wypowiedzenia stosunków służbowych z Solvayem. Karol 

równocześnie gorliwie sposobił się do stanu kapłańskiego, 

pogłębiał wiedze teologiczną, filozofię i nie zaniedbywał literatury. 

W Wielkim Poście 1940 roku napisał "Hioba", czyli dramę opartą 

na Starym Testamencie, oraz "Jeremiasza - dramat narodowy. Te 

sztuki przepojone są głębokimi myślami filozoficznymi oraz wiary. 

Wtedy wiele czasu poświęcał Wojtyła na rozmowy z przyjaciółmi, 

a najwięcej z Mieczysławem Kotlarczykiem na tematy teatralne, 

literackie, filozoficzne. Śmierć ojca Karola 18.I1.1941 roku w 

Krakowie wywarła wielki wpływ na psychikę syna. Pogrzeb odbył 

się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie; na rodzinnym grobowcu 

widnieje napis: Karol Wojtyła emeryt wojskowy przeżywszy lat 62 po krótkiej a ciężkiej 
chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu...  



Okres okupacji, to czas intensywnych studiów na Tajnych Kompletach Teologicznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji 

Krakowskiej. W tym czasie Karol Wojtyła służył również do mszy św. Księciu Metropolicie 

Stefanowi Sapiesze. Swój czas dzielił pomiędzy pracę, studia i aktorstwo. Najwięcej jednak 
poświęcał się studiom i modlitwie. 

W roku 1944 zamieszkał w pałacu Księcia Metropolity w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 

3. Dnia 9.XI.1944 z rąk Księcia Metropolity otrzymał tonsurę i niższe święcenia kapłańskie. 

Od tego czasu był starannie chroniony przed hitlerowcami, którzy nieraz próbowali 

aresztować i wywieźć kleryków do obozu. Po wojnie krótko był asystentem przy Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, działał w Bratniej Pomocy. W roku 1945/46 

zapisał się na IV rok studiów na Wydziale Teologicznym, bo władze Wydziału uznały 

wszystkie Jego egzaminy zdane na tajnych kompletach zakonspirowanego Seminarium 

Archidiecezji Krakowskiej. Rektorem Uniwersytetu był wtedy prof. Tadeusz Lehr-
Spławiński. 

Dnia 1.XI.1946 roku Książe Adam Stefan Kardynał Sapieha, wyświęcił Karola Wojtyłę w 

prywatnej kaplicy, który swoją mszę prymicyjną odprawił w Dzień Zaduszny. Ksiądz 

Kazimierz Figlewicz napisał: Trzy msze - "ciche" - za dusze zmarłych rodziców i brata, 

odprawił młody celebrans w niezwykłym miejscu: na Wawelu w romańskiej krypcie św. 

Leonarda, wśród sarkofagów królów i bohaterów narodowych. Potem miały miejsce inne 

prymicje, najpierw w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na 

Dębnikach, a w następną niedzielę w kościele parafialnym pod wezwaniem Ofiarowania 

Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Na pierwszych mszach ks. Karola byli obecni 

wszyscy przyjaciele z Teatru Rapsodycznego. Dnia 11.XI.1946 roku ksiądz Wojtyła po raz 

pierwszy udzielił sakramentu chrztu świętego Monice, Katarzynie, córce swoich przyjaciół 

Tadeusza Kwiatkowskiego i Haliny Królikiewicz. 

Już w dniu 15.XI.46 roku ksiądz Karol Wojtyła został wysłany 

przez Księcia Metropolitę Sapiehę na studia do Rzymu, gdzie 

niedługo został przyjęty przez przebywającego w Watykanie 

prymasa Polski, księdza Augustyna Kardynała Hlonda. Młody 

ksiądz Karol pobierał nauki w Kolegium Belgijskim w Rzymie 

na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim. Po 

intensywnych studiach dnia 14.VI.1948 roku zaliczył 

egzamin doktorski nauk teologicznych. Tytuł rozprawy 

brzmiał: "Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża". 

Dnia 15.VI.1948 roku wrócił do Polski i otrzymał dekret 

nominacyjny na wikarego w Niegowici koło Gdowa, 25 km na 

wschód od Krakowa. Uczył w szkołach w: Cichawie, 

Nieznanowicach, Wiatowicach, (gdzie przed przekroczeniem 

granicy zaboru rosyjskiego w 1794 roku mieszkał krótko 

Tadeusz Kościuszko), oraz w Pierzchowie (gdzie w 1755 roku 

urodził się Jan Henryk Dąbrowski, twórca legionów polskich 

we Włoszech). Dziś mieszkanki Niegowici opowiadają, iż 

ksiądz Karol był niezwykle czuły na biedę wiejską. Pewnego 

dnia nawiedził chorą staruszkę, która leżała na łóżku bez 

poduszki. Po udzieleniu jej opieki kapłańskiej, na drugi dzień, jadąc furmanką na lekcje 

religii do szkoły, przywiózł chorej swoją poduszkę, a sam wiele nocy spał na kocu. Ksiądz 

Karol Wojtyła prowadził Żywy Różaniec oraz pomagał młodzieży w amatorskim teatrze. 

Pod Jego kierownictwem młodzież wystawiła sztukę "Gość oczekiwany" Zofii Kossak-
Szczuckiej. W Niegowici zainicjował budowę nowego kościoła.  

Okres okupacji, to czas intensywnych studiów na Tajnych Kompletach Teologicznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji 

Krakowskiej. W tym czasie Karol Wojtyła służył również do mszy św. Księciu Metropolicie 



Stefanowi Sapiesze. Swój czas dzielił pomiędzy pracę, studia i aktorstwo. Najwięcej jednak 
poświęcał się studiom i modlitwie. 

W roku 1944 zamieszkał w pałacu Księcia Metropolity w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 

3. Dnia 9.XI.1944 z rąk Księcia Metropolity otrzymał tonsurę i niższe święcenia kapłańskie. 

Od tego czasu był starannie chroniony przed hitlerowcami, którzy nieraz próbowali 

aresztować i wywieźć kleryków do obozu. Po wojnie krótko był asystentem przy Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, działał w Bratniej Pomocy. W roku 1945/46 

zapisał się na IV rok studiów na Wydziale Teologicznym, bo władze Wydziału uznały 

wszystkie Jego egzaminy zdane na tajnych kompletach zakonspirowanego Seminarium 
Archidiecezji Krakowskiej. 

Dnia 1.XI.1946 roku Książe Adam Stefan Kardynał Sapieha, wyświęcił Karola Wojtyłę w 

prywatnej kaplicy, który swoją mszę prymicyjną odprawił w Dzień Zaduszny. Ksiądz 

Kazimierz Figlewicz napisał: Trzy msze - "ciche" - za dusze zmarłych rodziców i brata, 

odprawił młody celebrans w niezwykłym miejscu: na Wawelu w romańskiej krypcie św. 

Leonarda, wśród sarkofagów królów i bohaterów narodowych. Potem miały miejsce inne 

prymicje, najpierw w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na 

Dębnikach, a w następną niedzielę w kościele parafialnym pod wezwaniem Ofiarowania 

Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Na pierwszych mszach ks. Karola byli obecni 

wszyscy przyjaciele z Teatru Rapsodycznego. Dnia 11.XI.1946 roku ksiądz Wojtyła po raz 

pierwszy udzielił sakramentu chrztu świętego Monice, Katarzynie, córce swoich przyjaciół 

Tadeusza Kwiatkowskiego i Haliny Królikiewicz.  

Odprawiając prymicyjną Mszę św. w krypcie św. Leonarda pragnąłem uwydatnić moją żywą 

więź duchową z historią Narodu, która na Wzgórzu Wawelskim znalazła swą szczególną 

kondensację. Ale nie tylko to. Jest w tym fakcie także głęboki moment teologiczny. 

Święcenia kapłańskie przyjąłem w Uroczystość Wszystkich Świętych, kiedy Kościół daje 

wyraz liturgiczny prawdzie o Świętych Obcowaniu - Communio Sanctorum. Święci to ci, 

którzy przez wiarę mają udział w tajemnicy paschalnej Chrystusa i oczekują ostatecznego 

zmartwychwstania. Ci ludzie, których sarkofagi znajdują się w Katedrze Wawelskiej, także 

czekają tam na zmartwychwstanie. Cała Katedra zdaje się powtarzać słowa Symbolu 

apostolskiego: "Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny". A ludzie, którzy w niej 

spoczywają, są wielkimi "Królami-Duchami", którzy prowadzą Naród poprzez stulecia. Są 

to nie tylko koronowani władcy i ich małżonki, czy też biskupi i kardynałowie, są to także 

wieszczowie, wielcy mistrzowie słowa, którzy tak ogromne znaczenie posiadali dla mojej 
chrześcijańskiej i patriotycznej formacji.  

Już w dniu 15.XI.46 roku ksiądz Karol Wojtyła został wysłany przez Księcia Metropolitę 

Sapiehę na studia do Rzymu, gdzie niedługo został przyjęty przez przebywającego w 

Watykanie prymasa Polski, księdza Augustyna Kardynała Hlonda. Młody ksiądz Karol 

pobierał nauki w Kolegium Belgijskim w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie 

Dominikańskim. Po intensywnych studiach dnia 14.VI.1948 roku zaliczył egzamin doktorski 

nauk teologicznych. Tytuł rozprawy brzmiał: "Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od 

Krzyża".  



Dnia 15.VI.1948 roku wrócił do Polski i otrzymał dekret 

nominacyjny na wikarego w Niegowici koło Gdowa, 25 

km na wschód od Krakowa. Uczył w szkołach w: 

Cichawie, Nieznanowicach, Wiatowicach, (gdzie przed 

przekroczeniem granicy zaboru rosyjskiego w 1794 

roku mieszkał krótko Tadeusz Kościuszko), oraz w 

Pierzchowie (gdzie w 1755 roku urodził się Jan Henryk 

Dąbrowski, twórca legionów polskich we Włoszech). 

Dziś mieszkanki Niegowici opowiadają, iż ksiądz Karol 

był niezwykle czuły na biedę wiejską. Pewnego dnia 

nawiedził chorą staruszkę, która leżała na łóżku bez 

poduszki. Po udzieleniu jej opieki kapłańskiej, na drugi 

dzień, jadąc furmanką na lekcje religii do szkoły, 

przywiózł chorej swoją poduszkę, a sam wiele nocy 

spał na kocu. Ksiądz Karol Wojtyła prowadził Żywy 

Różaniec oraz pomagał młodzieży w amatorskim 

teatrze. Pod Jego kierownictwem młodzież wystawiła sztukę "Gość oczekiwany" Zofii 

Kossak-Szczuckiej. W Niegowici zainicjował budowę nowego kościoła.  

W tym okresie na podstawie zaświadczeń o odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych na 

Seminarium Duchownym na UJ w Krakowie otrzymał dyplom magistra teologii, a już dnia 

16.XII.1948 roku odbyła się w Krakowie na UJ promocja doktorska ks. mgr-a Karola 
Wojtyły. 

Dnia 17.11.1949 roku ksiądz Karol przeniesiony został do parafii św. Floriana w Krakowie. 

Tu prowadził zajęcia religijne z młodzieżą akademicką, odbywał pielgrzymki do 

Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i nadal pogłębiał wiedzę, opanowując 

języki nowoczesne. Działał w Towarzystwie Teologicznym w Krakowie, głosił nauki 

Chrystusa, prowadził rekolekcje dla młodzieży, organizował Koła Żywego Różańca. W 

kościele zainicjował nowe pieśni chóralne; to za Jego sprawą 4.V.51 roku u św. Floriana 

odśpiewano po raz pierwszy mszę św. gregoriańską. Ksiądz Karol udzielał chrztu świętego, 

dawał śluby, współpracował z organizacjami studenckimi, wydawał skrypty. W 1955 roku 

został ks. Wojtyła członkiem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, gdzie prowadził seminaria, potem wykłady. Dzięki staraniom Księdza Rektora 

Seminarium Częstochowskiego pracę habilitacyjną księdza doktora Wojtyły pt. "System 

etyczny M. Schelera jako środek do opracowania etyki chrześcijańskiej" wydawnictwo 

Pallottinum drukowało w roku 1955 pt. "Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według 

systemu Maxa Schelera". W późniejszym okresie inne wydawnictwa wielokrotnie sięgały 
do tej pozycji Karola Wojtyły.  

W dniach od 4 do 18.VIII.1958 roku ksiądz profesor Karol Wojtyła odbywał wraz z kolegami 

i młodzieżą wycieczkę kajakową na Łynę. Pogoda sprzyjała nastrojom, toczono rozmowy, 

nastrój był nabożny... I w takiej sytuacji dotarła wiadomość o tym, że ksiądz Karol Wojtyła 

mianowany został biskupem pomocniczym w Krakowie. Radości nie było końca... Później 

życzenia, gratulacje od najwybitniejszych naukowców i profesorów z Krakowa, Warszawy, 
Lublina 

Dnia 28.IX.1958 roku w katedrze wawelskiej odbyła się Konsekracja biskupa Karola 

Wojtyły, a konsekratorami byli: arcybiskup Eugeniusz Baziak z Krakowa biskup Franciszek 

Jop z Opola i biskup Bolesław Kominek z Wrocławia. Biskup Karol Wojtyła w dniu 3.X.1958 

roku odprawił mszę św. pontyfikalną w katedrze na Wawelu. Biskup Karol Wojtyła stale 

pamiętał o wielkich, historycznych rocznicach patriotycznych w Polsce. Dnia 22.I.1963 roku 

odprawił mszę św. w katedrze wawelskiej w stulecie Powstania Styczniowego, a 11 

listopada każdego roku modlił się za tych, którzy wywalczyli Polsce niepodległość po I 

wojnie światowej. Co roku na świętego Stanisława prowadził procesje Wawel - Skałka, 



które z roku na rok powiększały się i były wyrazem wiary katolickiej oraz patriotyzmu 
Polaków.  

Dnia 15.VIII.1963 roku uczestniczył wraz z księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim w 

koronacji statuy Matki Bożej Królowej Podhala w Ludzimierzu. Na skronie Matki Bożej 

Ludźmierskiej została włożona korona papieska - korona Jana XXIII i ta korona pozwoli 

nam bardziej niż dotąd nazywać ją Królową Podhala - ogłosił biskup Karol. Jak powiadają 

naoczni świadkowie procesji koronacyjnej, niesiona przez wiernych statua została tak 

pochylona, że z rąk Matki Boskiej wypadło berełko, które pochwycił idący obok biskup 

Wojtyła. Rozniosło się po Podhalu, że był to znak, iż przed młodym purpuratem z Krakowa 

rysuje się niezwykła przyszłość... Oto kolejna znacząca w życiu Karola Wojtyły data; dnia 

1.I.1964 roku ks. docent dr K. Wojtyła został mianowany arcybiskupem ordynariuszem 

krakowskim. Dnia 5.IX.1964 roku przewodniczył uroczystościom na Wawelu z okazji 

600-lecia zatwierdzenia przez papieża założenia uniwersytetu w Krakowie, a stało się to 1 

i 13.IX.1364 roku.  

Z końcem maja 1967 przychodzi wiadomość z Rzymu, że papież Paweł VI ogłosił nominację 

27 nowych kadynałów podnosząc liczbę członków Świętego Kolegium do 120. W dniu 

26.VI.1967 roku ks. arcybiskup Karol Wojtyła w Auli Pia w Rzymie otrzymuje godność 

kardynalską.  

Tym samym kardynał Wojtyła rozpoczął okres jeszcze intensywniejszej służby Kościołowi i 

wiernym. Nie łatwa była to praca, albowiem rządy komunistyczne w Polsce nie ułatwiały 

Kościołowi spełniania swej misji. Kiedy władze cywilne odmówiły we wrześniu 67 roku 

ponownie paszportu Prymasowi Polski Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, kardynał 

Wojtyła nie wyjechał do Rzymu na znak solidarności.  

Dnia 2.XI.1967 roku kardynał Karol Wojtyła odprawił mszę św. w kaplicy obozowej w 
Oświęcimiu i nawiedził celę, w której zginął śmiercią męczeńską ks. Maksymilian Kolbe.  

Wiele uwag poświęcał zawsze Polonii za granicami Polski, utrzymał kontakty ze 

środowiskami. Aktywnie działał w Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie. Kontaktował 

się także z wyznawcami innych wiar, m. in. dnia 28.II.1969 roku odwiedził synagogę w 

Krakowie przy ul. Szerokiej.  

W roku 1978 wyjeżdżał kilka razy do Rzymu by uczestniczyć w pracach komisji biskupów 

oraz naukowców. W dniu 6.VIII. tego roku zmarł w Rzymie Ojciec Święty Paweł VI. 

Kardynał Karol Wojtyła wyjechał do Watykanu na uroczystości pogrzebowe, a następnie na 

konklawe. Już 26 sierpnia 1978 roku konklawe wybrało papieżem Jana Pawła I. Po audiencji 

u nowego papieża, kardynał Karol Wojtyła wrócił do Krakowa, by zaraz udać się do Niemiec 

oraz innych państw. Wszędzie głosił Słowo Boże wynikające z ducha II Soboru 
Watykańskiego.  

I oto niespodziewanie w nocy z dnia 28 na 29.IX.1978 roku nadeszła z 

Rzymu wiadomość, że Papież Jan Paweł I nagle zmarł. Kardynał Karol 

Wojtyła 3.X. tego roku udał się do Rzymu na pogrzeb oraz konklawe. W 

uroczystościach tych brali udział polscy kardynałowie. Cały Kościół katolicki 
z zapartym tchem śledził pracę kardynałów.  

          Od łacińskiego cum clave, czyli pod kluczem. Terminem tym określa 

się zebranie kolegium kardynalskiego, które wybiera papieża. Elekcja 

następuje zazwyczaj między 15 a 20 dniem od śmierci poprzedniego 

papieża. Liczba kardynałów - elektorów wynosi 120, ale w konklawe nie 
mogą uczestniczyć purpuraci, którzy przekroczyli 80 rok życia. 



Po śmierci papieża Jana Pawła I, kardynał Karol Wojtyła poleciał do Rzymu w towarzystwie 

prymasa Stefana Wyszyńskiego na pogrzeb i drugie tego roku konklawe. Po pogrzebie 

który się odbył 4 października nastąpił dziesięciodniowy okres poprzedzający konklawe. 

Dla 111 kardynałów był to czas na przegląd kandydatów. W piątek rano 13 października 

kardynałowie zebrali się by losować cele obok Kaplicy Sykstyńskiej. W dniu rozpoczęcia 

konklawe uczestnicy przysięgają że nie zdradzą żadnych informacji o przebiegu losowania. 

Karol Wojtyła wylosował celę nr 91. Wyposażenie celi było następujące: żelazne łóżko, 

prosty stół, miednica do mycia i dzbanek na wodę. Toaleta przypadała jedna na dziesięciu 

książąt Kościoła w podeszłym wieku. Po porannej mszy w niedzielę 111 kardynałów 
zasiadło w krzesłach ustawionych bokiem do ołtarza i rozpoczęło się głosowanie.  

Na każdą sesję przypadają dwa głosowania. Napisawszy na kartce 

nazwisko kandydata każdy elektor wygłasza następujące słowa: 

"Wzywam Chrystusa, który będzie moim sędziom, że wybrałem 

tego, co do którego wierzę, iż powinien zostać wybrany zgodnie z 

wolą Boga" - wrzuca ją do urny, którym jest złoty kielich. Następnie 

trzech kardynałów odczytuje każde nazwisko. W dniu tym nie 

wybrano papieża a jeden z kardynałów oznajmił że dzień został 

zmarnowany, a z Kaplicy Sykstyńskiej unosił się czarny dym, uzyskiwany ze spalania 

mokrej słomy. Po porannej sesji w poniedziałek wiadomo że Włosi blokują się nawzajem. 

Sesja popołudniowa wyłania czterech kandydatów: Wojtyłę, Kóniga który odmawia, 

Eduardo Francisco Pironio z Argentyny i Johannesa Willebrandsa z Holandii. Po siódmym 

głosowaniu Wojtyła prowadzi ale brakuje mu wymagana liczba głosów. Przed godziną 17 

sekretarz stanu i kamerling Jean Villot zarządza ósmą kolejkę. Wojtyła robi się czerwony 

na twarzy był oszołomiony. Dowiaduje się że głosowało na niego 94 kardynałów i w oddali 

słyszy zapytanie czy się zgadza ? odpowiada że tak słowami "W posłuszeństwie wiary 

wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła - świadom wielkich 

trudności - przyjmuję" Stało się to o godzinie 18.18, 16 października 

1978 roku. Następnie w hołdzie dla swych poprzedników przybiera 

imię Jan Paweł II. Następnie udaje się do białego pokoiku by 

przyodziać szaty papieskie (przygotowane w trzech rozmiarach). Po 

powrocie do kaplicy składa przysięgę wierności od kardynałów. W 

tym czasie z pieca na tyłach Kaplicy Sykstyńskiej unosi się biały 

dym, a na Placu Św. Piotra wśród czekających ludzi podnosi się 

radosna wrzawa. O godzinie 18.44 na plac wkracza Gwardia 

Szwajcarska, a na centralnym balkonie wychodzącym na plac, 

pojawia się kardynał Pericle Felici i woła: 

"Oznajmiam wam radosną nowinę. Habemus Papam! - mamy 

papieża. A gdy tłum przycichł dodaje: "Carolum Sanctae Romanae 

Ecclesiae Cardinalem Wojtyla Ioannem Paulum Secundum! W tłumie 

ludzi nie wiedzieli kto to jest, lecz ktoś krzyknął radosnym głosem "To 

Polak". Następnie nowy papież pojawił się w oknie w czerwonym 

ornacie i uśmiechem na twarzy i przemówił po włosku: " 

...Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. 

Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, ale jednocześnie jakże 

bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji (...). Nie wiem czy będę 

umiał dobrze się wysłowić w waszym... naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, 
poprawcie mnie". Następnie po raz pierwszy pobłogosławił Urbi et Orbi (miastu i światu). 

DZIEŁA 

Papież Jan Paweł II w ciągu prawie 24- letniej posługi na Stolicy Apostolskiej ogłosił 13 

encyklik. Encyklika ma charakter pisma okólnego i jest napisana w formie listu papieża do 

biskupów i wiernych całego świata.  Porusza najistotniejsze problemy z zakresu doktryny 

wiary, organizacji Kościoła, życia chrześcijańskiego, kultu oraz w kwestiach społecznych. 



Początkami sięga czasów apostolskich, gdy Piotr, Paweł, Jakub czy Jan kierowali swoje listy 

do poszczególnych Kościołów lokalnych. Z czasem szczególna rola przypadła listom Biskupa 

Rzymu, wyjaśniającego kwestie dyskusyjne.  Po raz pierwszy terminu "encyklika" użył 

papież Marcin I w VII wieku. Natomiast od czasów Benedykta XIV tytuły encyklik 

wyznaczają pierwsze słowa tekstu, które zapowiadają podjętą problematykę.  Począwszy 

od pontyfikatu Jana XXIII niektóre encykliki, np. "Pacem in terris", są adresowane do 

wszystkich ludzi dobrej woli i stały się przedmiotem studiów oraz refleksji różnych gremiów 

czy organizacji międzynarodowych, np. ONZ.  

Twórczość Ojca Świętego  

O twórczości literackiej Ojca Świętego mówi się zazwyczaj przy okazji wydania kolejnego 

jego dzieła. Tymczasem wiersze i dramaty Karola Wojtyły stanowią wspaniałe dopełnienie 

misji, jaką pełni on we współczesnym świecie, przybliżają go do wiernych, a także są 
świetnym tłumaczeniem trudnych wersetów Biblii.  

Literatura zawsze odgrywała 

ważną rolę w życiu Karola 

Wojtyły. To właśnie z pasji do 

sztuki przyszły papież 

zdecydował się studiować 

filologię polską na 

Uniwersytecie Jagielońskim. 

Tutaj mógł bowiem spotkać 

ludzi o podobnych 

zainteresowaniach. Tej pasji nie 

przerwała nawet wojna. 

Wojtyła, student pierwszych lat 

polonistyki, wraz ze swoim 

przyjacielem Mieczysławem 

Kotlarczykiem zorganizował 

wówczas w Krakowie 

konspiracyjny Teatr 

Rapsodyczny. Wspomnieniem z 

tamtego okresu jest jedno z pierwszych dzieł przyszłego papieża - poemat "Kamień i 

bezmiar". 

Krytycy literackiej spuścizny Wojtyły są zdania, że literatura to dla papieża jeszcze jedna 

z dróg poznawania i zgłębiania świata i człowieka. Ojciec Święty pisze przecież o tym, co 

najważniejsze: o ludzkiej miłości, Kościele, rodzicielstwie, śmierci, ale także górach i 

chłodnych strumykach.  

Karol Wojtyła swoja karierę rozpoczął od razu od dużych form. W latach 1950-52 ogłosił 

trzy poematy na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Około 30-letni wówczas twórca 

doskonale wiedział już o czym i jak chce pisać.  

W 1946 roku wydrukowana została "Pieśń o Bogu ukrytym", w 1975 rok "Rozważania o 

śmierci", w 1979 roku zaś poemat "Myśląc ojczyzna".  



Z pięciu napisanych przez Karola Wojtyłę sztuk 

jedna zaginęła. Poświęcona ona była 

prawdopodobnie tematyce Starego Testamentu, 

która zawsze była bliska przyszłemu papieżowi. 

Potwierdzeniem tego są dwie sztuki napisane w 

1940 roku pod wpływem doświadczeń z września 

1939 roku: "Hiob" oraz "Jeremiasz". Pięć lat 

poświęcił Karol Wojtyła na opracowanie 

następnej sztuki pt. "Brat naszego Boga" (1944-

1950). Jej bohaterem jest Brat Albert 

Chmielowski - późniejszy święty, kanonizowany 

przez samego Jana Pawła II. 

 Dziesięć lat później Karol Wojtyła napisał swoją 

najbardziej znaną i często wystawianą sztukę 

"Przed sklepem jubilera". Wykorzystał w niej 

swoje osobiste doświadczenia: kapłańskie, 

pedagogiczne, psychologiczne i moralne. W 

utworze tym poświęconym problemom miłości 

małżeńskiej krytycy dostrzegli inspiracje 

romantyczne.  

Za progiem nadziei  

Karol Wojtyła z chwilą wyboru na Papieża zaprzestał pisania dzieł literackich. Jednak 

zupełnie wyjątkowy charakter miały rozmowy z papieżem, opublikowane przez kilku 
autorów. Najpopularniejszą jest tom wspomnień "Przekroczyć próg nadziei".  

Najpiękniejsze stronice tej książki to te, na których Jan Paweł II odsłania tajemnicę swojej 

modlitwy i życia według Ducha Bożego. Wskazuje na to, co jest źródłem jego apostolskiej 

gorliwości. Papież pisze o modlitwie w sposób bardzo prosty, przypominając, iż jesteśmy 

synami Boga wezwanymi do życia w radości. Modlitwa jest dziełem chwały, bo "Człowiek 

jest kapłanem stworzenia".  

Nie dziwi więc opinia, że utwór ten to duchowy testament Jana Pawła II. Najważniejsze 

jest to, że papież z nadzieją patrzy w przyszłość. Ta książka to jakby zaproszenie Ojca 

Świętego do porzucenia smutku i zwątpienia, a zwrócenia się w stronę prawdziwego 

Chrystusa. Papież podkreśla, że najważniejszy dla niego jest "człowiek - droga Kościoła". 

Jan Paweł II nie przestał bronić ludzi przed nimi samymi, zwłaszcza przed źle pojmowaną 

wolnością. Papież podkreśla, że człowiek nie powinien się lękać, ponieważ został umiłowany 

przez Boga i odkupiony przez Chrystusa. Chrześcijaństwo to według Ojca Świętego religia 
zbawienia.  

W tak ważnym utworze nie mogło zabraknąć tego, o czym Papież mówi tak często podczas 

spotkań z wiernymi – o pochwale młodości. ”Potrzeba nam młodzieżowego entuzjazmu. 

Potrzeba nam tej radości życia, którą mają młodzi” - pisze Jan Paweł II. Według niego 
tajemnicą młodości jest miłość.  

Piękno w miłości  

"Młodzi w gruncie rzeczy szukają zawsze piękna w miłości, chcą, ażeby ich miłość była 

piękna. Jeśli ulegają swoim słabościom, jeżeli idą za tym wszystkim, co można by nazwać 

'zgorszeniem współczesnego świata', a jest ono, niestety, bardzo rozprzestrzenione, to w 
głębi serca pragną pięknej i czystej miłości".  



Tajemnice Papieża  

W 50. rocznicę święceń kapłańskich Jan Paweł II udzielił zgody na opublikowanie książki 

zatytułowanej "Dar i Tajemnica". Ten utwór powstał w 1996 roku podczas pobytu papieża 

w Dolomitach. Książka została podzielona na dwie części. W pierwszej, ściśle 

autobiograficznej, Papież opowiada o swojej młodości i źródłach decyzji o wyborze stanu 
duchownego. Drugą poświęcił rozważaniom na temat kapłaństwa. 

”To wszystko, o czym tu mówię, nie dotyczy jedynie zewnętrznych wydarzeń, ale sięga do 

korzeni moich najgłębszych i najbardziej osobistych przeżyć i doświadczeń. Wspominam 

je, a nade wszystko dziękuję Bogu: Misericordias Domini in aeternum cantabo! Zapis ten 

ofiaruję kapłanom i Ludowi Bożemu jako świadectwo miłości.” - napisał Jan Paweł II we 

wstępie książki. Pierwsza część utworu to swego rodzaju pamiętnik. Papież dzieli się z 
czytelnikami swoimi przeżyciami.  

Druga część to rozważania Ojca Świętego dotyczące kapłaństwa. ”W szczególny zaś sposób 

zwracam się do tych, którzy przeżywają okres trudności czy wręcz kryzysu swego 

powołania. Chciałbym, aby to moje osobiste świadectwo - świadectwo kapłana i Biskupa 

Rzymu, który obchodzi swój Złoty Jubileusz święceń, było dla was pomocą i zachętą do 

wierności. Pisałem te słowa myśląc o każdym z was, każdego z was obejmując moją 

modlitwą. „ - napisał papież do zakonnych braci. Ponownie Ojciec Święty stara się pomóc, 

doradzić, pocieszyć. Pragnie, aby świadectwo jego życia stało się przykładem dla innych, 
umacniało w wierze.  

Mistyk z Piotrowej Stolicy  

W marcu 2003 roku na rynku pojawił się na rynku 

- poemat mistyczny "Tryptyk Rzymski". 

Prezentacja miała miejsce równolegle w 

Watykanie i w Krakowie. Utwór inspirowany 

osobistymi doświadczeniami Jana Pawła II został 

uznany za syntezę dotychczasowej twórczości 
literackiej Karola Wojtyły.  

15-stronicowy tryptyk napisany białym wierszem 

to poetycka medytacja złożona z trzech części. 

Pierwsza zatytułowana jest "Strumień". W 

drugiej, "Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu 

Kaplicy Sykstyńskiej", autor nawiązuje do 

fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. 

Treścią trzeciej części utworu "Wzgórze w krainie 

Moria" - jest historią Abrahama ofiarującego 
swojego syna Izaaka. 

Tryptyk to zaduma nad ludzkim losem i jego 

przemijaniem. Religijno-filozoficzne refleksje 

autora sięgają głębi ludzkich serc i myśli, 

skłaniają do refleksji nad relacjami między 
Bogiem a człowiekiem.  

W styczniu 2003 roku „Times” zapowiadając dzieło Papieża zawyrokował, że będzie to 

wydarzenie wydawnicze 2003 roku. Za wcześnie jeszcze, aby oceniać czy tak się stało. 

Jedno jednak jest pewne. Wielkość pontyfikatu Jana Pawła II to nie tylko liczba 

pielgrzymek, audiencji, kanonizacji i beatyfikacji, spotkań, encyklik. Prawdziwa wielkość - 



to niepodważalny wypływ Ojca Świętego na wydarzenia końca XX wieku, jego 
zaangażowanie i poświęcenie. Twórczość literacka papieża jest tego najlepszym dowodem.  

23 lutego 2005 roku we Włoszech ukazała się ostatnia książka Jana Pawła Drugiego 

"Pamięć i tożsamość". To blisko 200-stronicowa opowieść, która powstała na podstawie 

nagranej 12 lat temu (1993 r.) rozmowy papieża z dwoma filozofami - świeckim, 

profesorem Krzysztofem Michalskim i duchownym - nieżyjącym już księdzem Józefem 

Tischnerem. Dyskusja dotyczyła najnowszej historii, totalitaryzmów XX wieku, demokracji, 
wiary, filozofii i rozwoju społeczeństw. Toczyła się przez prawie tydzień w Castel Gandolfo.  

Przy niewielkim stoliku pod palmą siedział Papież i jego dwaj rozmówcy. Prof. Michalski 

wspomina, że Papież rozmawiał swobodnie, odbiegając często od scenariusza, jakim były 
zaproponowane do dyskusji tematy.  

Rozmowa w Castel Gandolfo zakończyła się obiadem, w którym uczestniczył również abp 

Stanisław Dziwisz. Rozmawiano o 13 maja 1981 r. i zamachowcy Ali Agcy. Taki jest też 

finał książki „Pamięć i tożsamość”. Papież opowiadał o tym, co widział i myślał, tracąc 

przytomność. Osobisty sekretarz i długoletni przyjaciel wspominał, co czuł, nachylając się 

nad rannym, być może umierającym Ojcem Świętym. Pamiętam tę drogę do szpitala. 

Zachowałem jeszcze przez pewien czas świadomość. Miałem łpoczucie, że przeżyję. 

Cierpiałem, był powód do strachu; ale miałem taką dziwną ufność. Mówiłem do księdza 

Stanisława, że wybaczam zamachowcowi. Co działo się w szpitalu, już nie pamiętam - 

wspomina papież. Sytuacja była bardzo poważna. Ojciec Święty bardzo się wykrwawił. 

Ciśnienie krwi dramatycznie spadło, bicie serca było ledwo wyczuwalne. Lekarze poprosili 

mnie, żebym udzielił Ojcu Świętemu namaszczenia chorych. Zaraz to zrobiłem - dodaje ks. 
Stanisław Dziwisz, a Ojciec Święty wyznaje: Byłem już właściwie po tamtej stronie.  

Jan Paweł II jest pierwszym Papieżem w dziejach Kościoła, który swoje książki udostępnia 

szerokiej rzeszy czytelników. Dochody z ich publikacji zawsze przeznacza na cele 

dobroczynne. Za pieniądze z praw autorskich zostały między innymi odbudowane kościoły 

zniszczone przez wojnę w Bośni, Hercegowinie czy Chorwacji, odnowiono również świątynie 

prawosławne. Jan Paweł II sfinansował także budowę wioski dla dzieci w Rwandzie. W 

Polsce dochód ze sprzedaży najnowszej książki papieża wesprze program stypendialny im. 

ks. Józefa Tischnera prowadzony przez wiedeński Instytut Nauk o Człowieku.  

W Polsce "Pamięć i tożsamość" ukazała się 14 marca. W prezentacji książki uczestniczyli: 

profesor Krzysztof Michalski, rzecznik Watykanu - Joaquin Navarro-Valls i szef sekcji 
polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu - prałat Paweł Ptasznik. 

PAPIEŻ podróżnik 

Podczas 104 swoich podróży zagranicznych Jan Paweł II spotkał się nie tylko ze 

środowiskami Kościoła katolickiego, lecz również z przedstawicielami innych 

chrześcijańskich Kościołów, a także z wyznawcami religii niechrześcijańskich. Spotykał się 

z przywódcami  

państw, głowami koronowanymi, z wielkimi tego świata, ale przede wszystkim spotykał się 

z nami – z prostymi ludźmi, z chorymi, opuszczonymi, smutnymi, szczególnie chętnie 

spotykał się z dziećmi i młodzieżą . 

Nigdy nie był ważny kolor skóry ani pochodzenie. Papież spotykał się po prostu z ludźmi 

bo kochał ich i bardzo szanował. W czasie swojego długiego pontyfikatu aż osiem razy był 
w Polsce. Zawsze był oczekiwany i entuzjastycznie witany.   

PAPIEŻ przyjaciel 



 Papież miał wielu przyjaciół, 

wielu jeszcze z czasów 
dzieciństwa i młodości. 

Wielu jego szkolnych 

kolegów pochodzenia 

żydowskiego podkreślało, że 

dla „Lolka” – jak go 

zdrobniale nazywali, fakt ze 

są Żydami nie miał żadnego 

znaczenia. Po raz kolejny 

należy podkreślić, że Papież 

po prostu kochał ludzi bez 

względu na wszystko. Nie 

próbował ich zmieniać, ani 

na siłę nawracać. On po 

prostu przyjmował ludzi 

takimi jakimi są. 

Zawsze głosił przesłanie miłości i szacunku. Uczył nas dostrzegać w każdym napotkanym 

człowieku Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę dla nas, którzy opłakujemy jego odejście to 
przesłanie powinno stać się najważniejszą papieską spuścizną. 

Jeszcze wiele moglibyśmy pisać o pasjach i zainteresowaniach Ojca Świętego. Był 

zapalonym sportowcem i kibicem sportowym, kochał wędrówki górskie, doskonale pływał 

i jeździł na nartach. 

Kochał i znał się na muzyce. Był po prostu człowiekiem wielkiego pokroju! 

Należy tu również dodać, że Papież miał wielkie poczucie humoru humoru. Był dowcipny, 
lubił żartować..... 

Takim go właśnie chcemy zapamiętać ! 

 

Nasz Papież w anegdotach 

          Papież , o czym wiele razy podczas jego przemówień mogliśmy się przekonać, miał 

duże poczucie humoru i olbrzymi dystans do swojej osoby. Świadczą o tym choćby dwie 

anegdoty zamieszczone poniżej. Pochodzą one z okresu gdy Jan Paweł II był jeszcze 

kardynałem i mieszkał w Krakowie. Miłość do sportu naszego kochanego Ojca Św. była 

powszechnie znana, a ponieważ uwielbiał On góry, rzeczą oczywista jest że, jeździł na 
nartach...... 

 O kardynałach na nartach  
 

 >   W czasach, kiedy w kraju było tylko dwóch kardynałów, ks. kardynał Wojtyła lubił 

mawiać: "W Polsce 50% kardynałów jeździ na nartach! Nie jeździ ks. kardynał 

Wyszyński".  

 

 >  Innym razem ks. kardynał Wojtyła rozmawiając z zagranicznymi dziennikarzami, 

zaniżył ten skład procentowy i miał zażartować: "W moim kraju 40% kardynałów uprawia 

narciarstwo!". Kiedy jeden z korespondentów zauważył, iż Polska ma przecież tylko 



dwóch kardynałów, kardynał Wojtyła roześmiał się: "Oczywiście, ale ks. kardynał 
Wyszyński, prymas Polski, stanowi 60%".  

 >  Czynne uprawianie narciarstwa przez kardynałów należy do 

wielkiej rzadkości. Stąd też i wiele pytań, kierowanych do 

kardynała- narciarza. Pewnego dnia ktoś go zapytał z bardzo 

poważną miną: "Czy uchodzi, księże kardynale, aby ksiądz jeździł 

na nartach?" - "Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na 
nartach!" - odpowiedział uśmiechając się przyszły papież  

 >   "Niemal całe miasteczko zebrało się przy parafialnym kościele 

w oczekiwaniu na przyjazd biskupa. Orkiestra dęta "pożyczona" z 

powiatu szykowała się do odegrania powitalnego marsza 

triumfalnego. Proboszcz co chwila nerwowo pocierał ręce, 

organista zaś kręcił się przy swoim chórze kościelnym udzielając 

ostatnich wskazówek. Wszyscy wypatrywali nie tyle zresztą w 

siną, ile raczej białą dal - jako że była to zima. Coś nagle 

zamajaczyło się na horyzoncie. Jedzie, jedzie! - rozległy się 

gorączkowe głosy w tłumie. Czarna kulka, hen na zbiegającej 

stromo ku miasteczku drodze, powiększyła się - wpierw 

obiecująco, później ku ogólnemu zawodowi: 'Toć to narciarz, a 
nie żadna limuzyna biskupia!'. 

Narciarz zbliżał się do oczekującego tłumu i niektórzy ze zdziwieniem spostrzegali, że spod 

narciarskiej kurtki widać było czerwoną sutannę. Dziwne to było, co prawda, któż jednak 

czas się nad tym zastanawiać, skoro nareszcie pojawiła się w dali ciemna plama, która nie 

mogła być czymkolwiek innym, jak właśnie samochodem arcybiskupa. Wśród tłumu 

przetoczył się szmer podniecenia i wszyscy gorączkowo wpatrywali się w dobrze już teraz 

widoczną ciemną limuzynę. W międzyczasie samotny narciarz w sutannie zatrzymał się tuż 
przy chórze kościelnym, zdjął narty i spokojnie bez pośpiechu wszedł do kościółka.  

Auto arcybiskupa zbliżało się. Proboszcz dał znak i orkiestra dęta 'gruchnęła' triumfalnego 

marsza. Gdy samochód zatrzymał się, proboszcz podbiegł, by otworzyć ekscelencji drzwi. 

Organista wzniósł ręce do góry czekając na ukazanie się arcybiskupa, tłum wołał: 'Wiwat! 

Niech żyje!' Ktoś już nawet zaczynał tradycyjne 'Sto lat', gdy nagle zrobiło się cicho jak 

makiem zasiał. Wszyscy z wytrzeszczonymi oczyma patrzyli na otwarte drzwi limuzyny, 

przez które widać było, że na tylnym siedzeniu nikt nie siedział. 'Nie ma arcybiskupa - 

bąknął rozpaczliwie proboszcz'. Tłum nadal stał cicho i jakby bez ruchu, gdy wtem w 

drzwiach kościółka ukazał się ministrant w białej komży: 'Arcybiskup jest już przy ołtarzu!' 
- darł się wniebogłosy. 'Chodźcie do kościoła'". 

Materiały o Ojcu Świętym Janie Pawle II opracowano na podstawie: 

- http://serwisy.gazeta.pl/fotografie 

- http://www.papa.friko.pl 

- http://www.vatican.va/holy_father/special_features/hf_jp_ii_xxv_en.htm 

 

 

Pożegnanie Papieża 

 Cały świat pozostaje w nieutulonym smutku po śmierci drogiego naszym sercom Papieża. 

Ludzie na całej kuli ziemskiej, bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie 
opłakują jego odejście. 

http://serwisy.gazeta.pl/fotografie
http://www.papa.friko.pl/
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/hf_jp_ii_xxv_en.htm


Już dziś uznaje się pogrzeb Jana Pawła II „największym w historii”. Aby oddać mu hołd i 

być przy nim w jego ostatniej drodze, przybyli do Watykanu wielcy i możni tego świata: 

koronowane głowy, przywódcy państw, przedstawiciele wszystkich religii zarówno 

chrześcijańskich jak i niechrześcijańskich, politycy artyści...........ale przede wszystkim, 

„wieczne miasto” zostało zalane falą zwykłych ludzi, którzy tłumnie przybyli aby pożegnać 
swojego przyjaciela, swojego ojca, swojego brata... 

Nieliczni z nas mieli to szczęście aby spotkać się z Papieżem osobiście, ale jego dobroć, 

jego charyzma, jego umiłowanie drugiego człowieka upoważnia nas wszystkich do tego, 

abyśmy traktowali Go jak najbliższą sobie osobę. I tak właśnie Go żegnamy. Ze smutkiem, 

żalem i tęsknotą. Mamy jednak nadzieję, że to co mówił do nas, to jak żył a przede 
wszystkim jak kochał Boga i bliźniego pozostanie w nas na zawsze. 

 ********************************************* 

Również Pabianice, które są wdzięczne 

Papieżowi za dar kanonizacji Św. 

Maksymiliana  Kolbego, oddały hołd Ojcu 

Świętemu. Całe rzesze mieszkańców w 

skupieniu i zadumie składały kwiaty i zapalały 

znicze pod pomnikiem Papieża znajdującym 

się na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem 

Św. Maksymiliana. Odbyło się w pabianickich 

świątyniach wiele uroczystych mszy św. i 

nabożeństw. 

W szkołach, uczniowie uczcili pamięć Ojca 

Św. minutą ciszy i uroczystymi apelami. My 

żegnaliśmy Papieża dnia 7 kwietnia.  Wszyscy 

uczniowie i pracownicy naszej szkoły, ubrani 

na galowo, z przypiętymi do ubrania białymi wstążeczkami wysłuchali nagrania  modlitwy 

„ Pater noster ” w wykonaniu Ojca Św. odśpiewali ulubiona piosenkę Papieża ( „Barka”), i 
wysłuchali słowa pożegnalnego przygotowanego na ten wyjątkowy dzień  przez dyrektora. 

Następnie poszczególne klasy ze swoimi wychowawcami udały się pod pomnik Papieża aby 
się pomodlić, zapalić znicz, oddać hołd wielkiemu Polakowi. 

 



 

 

 


