
100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II 

W dniu 18 maja 1920 r. obchodzimy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II Wielkiego. 

Karol Wojtyła - Jan Paweł II ur. się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Jego rodzicami byli: 

Karol Wojtyła i Emilia z Kaczorowskich. Ojciec – legionista, był porucznikiem, wojskowym 

urzędnikiem w Powiatowej Komendzie Uzupełnień. Siostra przyszłego papieża – Olga, zmarła 

w dzieciństwie, a brat– Edmund był lekarzem i w wieku 26 lat zmarł na szkarlatynę. Matka 

osierociła Karola, gdy miał on 9 lat. Odtąd towarzyszem życia był ojciec, który zmarł w 1941 r. 

Podczas II wojny światowej Karol pracował fizycznie w zakładach chemicznych Solvay, w 

kamieniołomie z Zakrzówku i w oczyszczalni wody w Borku Fałęckim. Był członkiem 

konspiracyjnej organizacji polityczno-wojskowej.  

Uprawiał sport. Był aktorem w założonym wraz z przyjaciółmi Teatrem Rapsodycznym. 

Tworzył utwory literackie, w tym poezję metafizyczną.  

W 1942 r. wstąpił do tajnego  Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie.  

W 1946 r. został wyświęcony na księdza przez kardynała Adama Sapiehę. Studiował na 

Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum w Rzymie.  

Jako biskup pomocniczy Krakowa (konsekrowany w katedrze na Wawelu w 1958 r.),  

aktywnie uczestniczył w obradach II soboru watykańskiego.  

W 1964 r. został arcybiskupem metropolitą krakowskim, a  w 1967 r. otrzymał godność 

kardynalską z rąk papieża Pawła VI.  

Poza gorliwie pełnionymi obowiązkami duszpasterskimi, pisał dramaty, poematy, dzieła 

filozoficzne, prowadził prace badawcze z etyki. Był przedstawicielem personalizmu – 

poglądu,  podkreślającego, że człowiek jest osobą. 

Po śmierci Jana Pawła I, w  1978 r. został w wielu 55 lat pierwszym  papieżem z Polski i 

pierwszym po 455 latach papieżem, który nie był Włochem. Przybrał imię Jana Pawła II. Jego 

bogaty w wydarzenia  pontyfikat trwał 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii. 

Był Papieżem – Pielgrzymem. Odbył 104 pielgrzymki, w tym 8 podróży do Polski. Odwiedził 

134 kraje.  

Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Jan Paweł II wypowiedział 

historyczne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi!. 

W sposób decydujący wpłynął na upadek komunizmu. Był najwybitniejszym w dziejach 

Polakiem, jednym z największych autorytetów moralnych na świecie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_Archidiecezji_Krakowskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieski_Uniwersytet_%C5%9Awi%C4%99tego_Tomasza_z_Akwinu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_watyka%C5%84ski_II


Posiadał ogromny charyzmat. Umiał skupić wokół siebie młodzież. Emanował 

autentycznością i miłością.  

W dniu 13 maja 1981 r. w rocznicę objawienia Matki Bożej w Fatimie, Papież cudem 

uniknął śmierci od kuli  zamachowca Ali Agcy, któremu natychmiast przebaczył. Do końca 

życia cierpiał z powodu dolegliwości, będących skutkiem zamachu. 

Prowadził dialog ekumeniczny. Był pierwszym papieżem, który odwiedził synagogę.  

W 1992 r. po jego kierunkiem został wydany nowy Katechizm Kościoła Katolickiego. 

W 2000 r. wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie.  

W czasie swojego pontyfikatu beatyfikował i kanonizował nieporównywalnie więcej osób 

(1338 błogosławionych, 482 świętych), niż uczynili to poprzedni papieże. 

Był głosicielem Miłosierdzia Bożego - orędzia Jezusa Miłosiernego, przekazanego siostrze 

Faustynie Kowalskiej, którą kanonizował 30 kwietnia 2000 r., podczas uroczystości w 

Krakowie i w Rzymie.  Wówczas ustanowił święto Miłosierdzia Bożego. 

 W dniu 17 sierpnia 2002 r.  konsekrował sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – 

Łagiewnikach, które jest  światowym centrum  kultu Miłosierdzia Bożego.  

Był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży, z których pierwsze odbyło się 31 marca1985 r. w 

Rzymie.  

Zapoczątkował nowy nurt w teologii dotyczący miłości małżeńskiej, zwany teologią ciała.  

Długie lata zmagał się z ciężkimi chorobami, w których ukazywał wartość ludzkiego 

cierpienia w odniesieniu do Męki Jezusa Chrystusa. 

Tuż przed śmiercią powiedział: Pozwólcie mi iść do domu Ojca.  

Zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie, w Święto Miłosierdzia Bożego.  

Pogrzeb odbył się 8 kwietnia 2005 r.  

Jan Paweł II pozostawił po sobie dogłębną spuściznę duchową.  Wydał 14 encyklik, ponad  

40 listów apostolskich,  14 adhortacji apostolskich, Konstytucje apostolskie. 

Został kanonizowany 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na placu św. 

Piotra w Rzymie.  

Karol Wojtyła odwiedzał Ziemię Olkuską podczas pielgrzymek na Jasną Górę. 

W 1954 r. odwiedził Olkusz.  

Wędrował szlakiem Orlich Gniazd. 



W 1967 r. jako arcybiskup Metropolita Krakowski, brał udział w uroczystościach 

jubileuszowych ku czci św. Jana Kantego, w olkuskim kościele parafialnym  pw. Św. 

Andrzeja Apostoła. 

Natomiast w dniu 13 października 1973 r. Karol Wojtyła – ówczesny Metropolita 

Krakowski, odwiedził olkuski kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła, z okazji Nawiedzenia 

Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w kontekście obchodów 800-lecia istnienia olkuskiej 

parafii. Wygłosił wówczas okolicznościowe kazanie. 

W Bazylice  pw. Św. Andrzeja w Olkuszu, znajduje się pamiątkowy ornat, w którym ówczesny 

kardynał Karol Wojtyła koncelebrował uroczystą Mszę Św.  

W tym też roku arcybiskup Karol Wojtyła złożył wizytę w Bolesławiu, w związku z 

nawiedzeniem Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wówczas uczestniczył we Mszy Św. 

Polowej.  

W 1975 r. Karol Wojtyła ponownie odwiedził Bolesław z okazji 18 – lecia odzyskania 

tamtejszej parafii i brał udział w okolicznościowej Mszy Św.  

Z kolei 16 czerwca 1974 r. Karol Wojtyła wziął udział we Mszy Św. przed kościołem w 

Gorenicach z okazji Roku Świętego. 

W 1977 r. w Lgocie poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła.   Uczestniczyli w niej 

również mieszkańcy Niesułowic. 

Karol Wojtyła był także w Szklarach, Racławicach Olkuskich, Pilicy, Czernej. 

Nauczanie Jana Pawła II wciąż jest żywe wśród wiernych i emanuje na wszelkie dziedziny 

życia człowieka.  
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