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  WYDANIE Z OKAZJI ROKU ŚW. JANA PAWŁA II 
 

 

Ty, który kreślisz światu drogę pośród gwiazd, 

Ty, który poisz rosą stepy suchych traw, 

Ty, który młode ptaki chronisz w burzy czas, 

Ty bądź, bądź wśród nas.  
 

Ty, który zagubionym szukasz nowych dróg, 

Ty, który nam rozjaśniasz blask polarnych zórz, 

Ty, który pustym żaglom zsyłasz ostry wiatr, 

Ty bądź, bądź wśród nas. (…) 
 

Ty, który załamanym dajesz cienie szans, 

Ty, który ociemniałym ślesz przewodni blask, 

Ty, który zwyciężanym każesz w walce trwać, 

Ty bądź, bądź wśród nas. 
 

Daj sercom dni gorące, 

daj czynom miarę granic, 

daj pamięć twardym głoskom, 

w kamieniu zapisanym. 

Daj myślom lot wysoki, 

daj rękom to, co trzeba, 

daj wiarę w ludzi prostych, 

daj ziemi spokój nieba. 
 Krzysztof Dzikowski „Bądź wśród nas”  
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Jan Paweł II podczas pobytu w szpitalu  

po zamachu z 13.05.1981 r. 

Święty Jan Paweł II 
 

Karol Józef Wojtyła urodził się w 18 maja 1920 r. w Wadowicach, 

niewielkim miasteczku niedaleko Krakowa. W wieku 9 lat stracił matkę, 

trzy lata później – starszego brata, w wieku 21 lat – ojca. Jego wadowickie 

lata to czas przyjaźni, które przetrwały do końca życia. W 1938 r. Karol 

Wojtyła razem z ojcem przeniósł się do Krakowa i rozpoczął studia 

polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

W czasie II wojny światowej Karola był 

aktorem konspiracyjnego teatru. Na życie zarabiał 

pracując w kamieniołomach i w zakładach chemicznych. Jednak właśnie ten 

trudny czas był okresem niezwykłego dojrzewania duchowego. Karol Wojtyła 

wstąpił do konspiracyjnego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie 

przyjął po wojnie – 1 listopada 1946 r. Następnie podjął studia filozoficzne 

w Rzymie, po ich ukończeniu został wikarym w Niegowici. Po 13 miesiącach 

kardynał Sapieha przeniósł wikarego do parafii św. Floriana w Krakowie.  

Wojtyła cieszył się sympatią wiernych, w szczególny zaś sposób – ludzi  

młodych. Spotykał się z nimi nie tylko podczas mszy świętej. Organizował 

spotkania, wycieczki, spływy kajakowe, wspólne wyjścia do teatru i filharmonii. 

Zainicjował przy kościele próby śpiewu chorału gregoriańskiego. Na 

przeprowadzane przez niego rekolekcje przychodziły setki osób. W czasie jednego z kajakowych 

spływów Wojtyła dowiedział się o nominacji biskupiej. Miał wówczas dopiero 38 lat! W tym samym 

czasie został wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  

W ciągu następnych dwudziestu lat aktywnie uczestniczył 

w pracach Soboru Watykańskiego II, został biskupem 

krakowskim, w 1967 r. – kardynałem. 16 października 1978 r. 

kolegium kardynałów wybrało 264. papieża. Został nim pierwszy 

w historii „słowiański papież”, krakowski kardynał Karol Wojtyła, 

który przyjął imię Jan Paweł II. Pierwszy od 1522 r. papież nie 

Włoch. Hasło jego pontyfikatu brzmiało Totus Tuus (Cały Twój) 

i było wyrazem zawierzenia Maryi.  Papież odbył 104 pielgrzymki 

do 130 krajów. Swoją ojczyznę odwiedził 9 razy. W 1979 r. 

w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski na Placu Zwycięstwa 

(dziś Plac Piłsudskiego) padły pamiętne słowa: Niech zstąpi Duch 

Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!  

13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra Jan Paweł II został postrzelony 

przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. Kilka dni po zamachu, 

podczas pierwszego swego publicznego przemówienia Jan Paweł II 

powiedział: „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze 

przebaczyłem”. W 1983 r. Jan Paweł II odwiedził zamachowca 

w więzieniu. 

Jan Paweł II, przyjmując z pokorą i głębokim zaufaniem posługę 

pasterzowania całemu Kościołowi, stał się sługą sług. Był papieżem, 

który najwięcej osób wyniósł na ołtarze. Wprowadził Kościół w nowe 

tysiąclecie. 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21:37 w wigilię 

Święta Miłosierdzia Bożego. W ciągu ostatnich dwóch dni życia 

nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, modląc się w jego 

intencji i śledząc na bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu. Papież Polak został beatyfikowany 

1 maja 2011 r., kanonizowany – 27 kwietnia 2014 r. 
 

Pontyfikat Jana Pawła II – nazywany niezwykłym, wyjątkowym, wielkim – 

trwał 26 lat, 5 miesięcy i 17 dni. Papież zmienił serca milionów ludzi i zmienił 

oblicze świata.  

 

Msza święta na Placu Zwycięstwa – czerwiec 1979 r. 
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Biblioteka poleca… 
 

Jan Paweł II – Nasz Papież – zawsze będzie wymieniany jako Wielki 

Polak. Osoba, która poprzez swoją działalność i rozpoznawalność, stała się 

ambasadorem naszego kraju na całym świecie.  I całkiem słusznie jesteśmy 

jako naród z tego bardzo dumni. Nie zapominajmy jednak o tym, że każdy 

„wielki” był też kiedyś dzieckiem, nastolatkiem, uczniem, studentem… 

Wszystkich, którzy chcą poznać dzieciństwo, młodość, pełną trudnych 

wyborów drogę do kapłaństwa Karola Wojtyły zachęcam do lektury książki 

Joanny Krzyżanek Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem. To 

książka napisana specjalnie dla młodego czytelnika. Znajdziecie tu 

odpowiedzi na różne pytania. Dowiecie się, czy mały Karol był urwisem, 

czy grał w piłkę i strzelał bramki, co lubił czytać, czy lubił teatr, co działo się z nim w czasie wojny… 

Jeżeli będziecie chcieli kontynuować tę opowieść, sięgnijcie również po kolejne książki tej autorki: 

O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską, O tym, jak Jan Paweł II został 

błogosławionym i O tym, jak Jan Paweł II został świętym. 
Opracowała Joanna Brandys 

*** 

Krzyżówka z Świetym Janem Pawłem II 
 

1. Duchowny, Święty Jan Paweł II został nim 1 listopada 1946 r.   

2. Miasto, do którego przeniósł się przyszły papież z ojcem w 1938 r. 

3. Funkcja kościelna, którą otrzymał Święty Jan Paweł II w wieku 38 lat. 

4. Miasto, w krótym urodził się Święty Jan Paweł II. 

5. Zgromadzenie kardynałów, które wybiera papieża. 

6. Światowe Dni …………….., spotkania zaincjowane przez Św. Jana Pawła II w 1986 r. 

7. Ojczyzna Świętego Jana Pawła II. 

8. Jest ich wielu, np. Piotr, Paweł, Mikołaj. 27 kwietnia 2014 r. został nim Jan Paweł II. 

9. Imię matki Świętego Jana Pawła II. 

10. Imię, które otrzymał na chrzcie Święty Jan Paweł II  

11. Wieczór poprzedzający święto na przykład Bożego Narodzenia.  

12. Totus Tuus (Cały Twój). Osoba, której zawierzył swoje życie i pontyfikat Św. Jan Paweł II.  

13.  Miasto, w którym mieszka papież.  

14. Nazwisko, którego używał Święty Jan Paweł II zanim został papieżem. 

15. Zdarzył się 13 maja 1981 r. na Placu Św. Piotra. 
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Mamo, pobaw się ze mną! 
 

„Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko. 

 Tylko załóż wygodne buty,  

bo masz do przejścia całe życie.” 
 

św. Jan Paweł II 
 

Michalina i Mikołaj mieli pojechać do Wadowic z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana 

Pawła II. Niestety epidemia pokrzyżowała plany i wycieczka została odwołana. Dzieci postanowiły 

wykonać obrazki z Papieżem Polakiem, aby móc 18 maja – w dzień urodzin świętego ustawić je 

w oknach. 

Potrzebne do tego będą: 

- wydrukowane wizerunki św. Jana Pawła II, 

- kolorowanki z papieżem, 

- kolorowe kartki, 

- kredki, 

- nożyczki, 

- klej. 
 

Pamiętajmy o Św. Janie Pawle II, bo bardzo kochał dzieci i był jednym z największych Polaków 
XX wieku. Młodzi artyści, do dzieła! 

Monika Culepa 
*** 

Kraje, które odwiedził Święty Jan Paweł II 
 

Odgadnij, jakie kraje odwiedził Święty Jan Paweł II podczas swoich podróży apostolskich. 

Jeśli masz problem, wykonaj działania, a szyfr liczbowy pomoże ci rozwiązać zadanie. 
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W gazetce wykorzystano:  
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