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Krótko o Janie Pawle II 
Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół 

Lolek. Być przyjacielem Karola… kto by nie 
chciał? Mieć za przyjaciela (przyszłego) 
Świętego… Tak po prostu. Zwłaszcza, że 
Ten Człowiek nie stronił od ludzi. Jako 

mały chłopak był zawsze wśród kolegów. 
Na studiach podobnie. Potem jako 

duchowny – chciał być dla każdego, kto 
był w potrzebie. Jednał, kochał, modlił się 

i słuchał. Rozumiał ludzi i ich problemy. 
Był wrażliwym i mądrym człowiekiem. Od 

dzieciństwa powierzał swoje życie 
Bogu    w codziennej modlitwie, z którą 

nie ustawał aż do końca. Trudne 
doświadczenia z młodości połączone  

z wytrwałym  ufnym kontaktem z Bogiem, 
stanowiły solidny fundament, na którym 

opierała się jego misja życia. 



Jan Paweł II podczas Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze. 



Krótko o Janie Pawle II 
Urodził się 18 maja 1920 r. 

 w Wadowicach, miasteczku położonym 
ok. 50 km od Krakowa. Jego ojciec – 

Karol senior – był żołnierzem 
(porucznikiem). Pracował jako urzędnik 

wojskowy, choć jego wyuczony zawód to 
krawiec. Matka – Emilia z d. Kaczorowska 
– zajmowała się domem i wychowaniem 
dzieci. Karol miał o 14 lat starszego brata 
– Edmunda. Miał też siostrę, Olgę, która 

zmarła niedługo po urodzeniu. Został 
ochrzczony 19 czerwca 1920r. 

 w pobliskim kościele pw. Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny, z którym 

będzie mocno związany już do końca 
swojego pobytu w Wadowicach. Na 

chrzcie nadano mu imiona Karol Józef. 



Wybór Karola Wojtyły na papieża 
16.10.1978 

 



Światowe Spotkanie Młodych w Rzymie odbyło się  
w dniach 29–31 marca 1985 roku.  

Jego organizatorem był papież Jan Paweł II.  





Zamach na Św. Jana Pawła II 



Ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski 

 



Ostatnie pożegnanie Jana Pawła II       
z Ojczyzną 



Oto jedna z najpiękniejszych modlitw Jana Pawła II, którą wypowiedział 17 sierpnia 2002 roku w Łagiewnikach. 

 

 
Boże, Ojcze Miłosierny, 

który objawiłeś swoją miłość 

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, 

Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy 

świata i każdego człowieka. 

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą 
słabość, 

przezwycięż wszelkie zło, 

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 

doświadczyć Twojego miłosierdzia, 

aby w Tobie, Trójjedyny Boże, 

zawsze odnajdywali źródło nadziei. 

Ojcze Przedwieczny, 

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego 
Syna, 

miej miłosierdzie dla nas i całego świata! 

 

 



"Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto 
"rozdaje", kto zdolny jest dawać." 

-Jan Paweł II 



Grób św. Jana Pawła II - Watykan 

Będzie Nam Ciebie Janie Pawle II brakować... 
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"Nie lękajcie się. Otwórzcie, 
otwórzcie na oścież drzwi 

Chrystusowi!" 

-Jan Paweł II 


