ŚW. JAN PAWEŁ II
2 kwietnia – 16 rocznica śmierci
Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki,
poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony
pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary – JAN
PAWEŁ II.
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach
(niedaleko Krakowa) jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z
Kaczorowskich. Miał starszego o 14 lat brata Edmunda, a jego siostra Olga
zmarła tuż po urodzeniu. Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. Ojciec,
porucznik, był urzędnikiem administracji wojskowej. Matka prowadziła dom. W domu Wojtyłów
panowała religijna atmosfera, a oni sami cieszyli się szacunkiem wśród mieszkańców.
Gdy Karol miał dziewięć lat, zmarła jego matka Trzy lata później zmarł jego brat Edmund,
który był lekarzem i zaraził się od pacjentki szkarlatyną w szpitalu w Bielsku-Białej.
Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1938 roku, Karol Wojtyła rozpoczął studia
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Na początku 1941roku zmarł ojciec Wojtyły. Tę śmierć odczuł bardzo boleśnie. Karola
Wojtyłę seniora pochowano na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
W 1942 roku Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do tajnego seminarium duchownego.
Rano asystował przy mszy księciu metropolicie Adamowi Sapiesze, a potem pracował w „Solvayu”.
Noce poświęcał nauce.
1 listopada 1945 roku z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie
odprawił swoją pierwszą mszę świętej w krypcie św. Leonarda na Wawelu. 15 listopada udał się do
Rzymu, aby podjąć studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim – Angelicum.
Po powrocie do kraju Wojtyła został skierowany do niewielkiej miejscowości Niegowić. Po
13 miesiącach kardynał Sapieha przeniósł wikarego do parafii św. Floriana w Krakowie. Wojtyła
cieszył się sympatią wiernych, w szczególności młodzieży, dla której prowadził duszpasterstwo. Na
przeprowadzane przez niego rekolekcje przychodziły setki osób. Jeździł z młodymi na pielgrzymki,
wędrówki górskie i spływy kajakowe. Studenci skupieni wokół księdza, a potem biskupa Wojtyły
tworzyli tzw. Środowisko, a do ich duszpasterza przylgnął przydomek „Wujek”.
W lipcu 1958 roku nadeszła z Rzymu decyzja Piusa XII dotycząca powołania Wojtyły na
biskupa pomocniczego archidiecezji. Mając 38 lat, Karol Wojtyła został najmłodszym polskim
biskupem. Przyjął za dewizę słowa: „Totus Tuus” (Cały Twój).
30 grudnia 1963 r. papież Paweł VI poinformował bp. Wojtyłę telefonicznie o nominacji na
stanowisko arcybiskupa metropolity krakowskiego. Komunistyczne władze Polski, które uprzednio
odrzuciły szereg kandydatur wysuniętych przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, zaaprobowały
biskupa Wojtyłę. Uważały bowiem błędnie, że nie będzie się interesował kwestiami politycznymi i
uda się go skłócić z Prymasem.
26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował abp. Wojtyłę kardynałem.
16 października 1978 wybrano Kardynała Karola Wojtyłę nowym Papieżem. Wybór ten
przerwał wielowiekową tradycję powoływania na Tron Piotrowy duchownych włoskich.
Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy (trzeci pod względem długości w historii).
Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu
komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci

nienarodzonych, troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży,
ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat
Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.
Pod koniec lat 90, widać było, że Jan Paweł II cierpi na chorobę Parkinsona, która stopniowo
się pogłębiała. Mimo wszystko Jan Paweł II wciąż podróżował i do końca z pełnym zaangażowaniem
pełnił swoją posługę. Niedługo przed śmiercią stracił głos i nie mógł przemawiać do wiernych. Zmarł 2
kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37. Świat pogrążył się w żałobie. Pogrzeb Papieża odbył się 8 kwietnia.
W uroczystościach pogrzebowych na placu św. Piotra uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Dwa
miliardy osób oglądało transmisję z ich przebiegu w telewizji. Trumna z ciałem spoczęła w
podziemiach bazyliki św. Piotra.
13 maja 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. W odpowiedzi na
wołanie wiernych „Santo subito!”, wznoszone podczas pogrzebu Papieża, nowy papież Benedykt XVI
udzielił dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania na wszczęcie procesu beatyfikacyjnego.
Beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI. We Mszy św. na placu św.
Piotra uczestniczyło ok. 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. Na datę liturgicznego
wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej
inauguracji pontyfikatu papieża Polaka.
Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27
kwietnia 2014 r. w Rzymie.

