
100. ROCZNICA URODZIN  
ŚW.  JANA PAWŁA II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się polski filozof,
duszpasterz i nauczyciel akademicki, dramaturg, poeta,
poliglota Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski,
kardynał. W 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął
imię Jan Paweł II.



Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy.
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.

Habemus Papam - Mamy Papieża!



Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 

Pogrzeb Jana Pawła II obfitował w symbolikę.
Nocne czuwanie, modlitwa, animacja i przypomnienie 

wystąpień, w taki sposób upamiętniamy kolejne rocznice 
śmierci Papieża Polaka. 



Jan Paweł II przeprowadził świat w kolejne tysiąclecie.
Został kanonizowany w 2014 roku.



Podróże Apostolskie Jana Pawła II są jednym
z najważniejszych wyróżników Jego pontyfikatu.
Jan Paweł II odbył 104 zagraniczne pielgrzymki.
Odwiedził 130 krajów. Pierwszą zagraniczną pielgrzymką
Jana Pawła II była podróż na Dominikanę, do Meksyku
i na Bahamy w styczniu 1979 roku. Ostatnią pielgrzymką
było Lourdes, gdzie pojechał w sierpniu 2004 roku.
Większość swoich apostolskich podróży, pielgrzymek wiary,
rozpoczynał od słów: „Przybywam jako Papież – Pielgrzym”.



Polskę- swoją ojczyznę odwiedził 8 razy:

Przywitanie z ziemią ojczystą



I pielgrzymka do Polski: 2-10 czerwca 1979

To wtedy padły pamiętne słowa Ojca Świętego:               „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”. Bez tej 

pielgrzymki nie byłoby „Solidarności” i późniejszego obalenia 
ustroju komunistycznego w Polsce.

Ówczesny Plac Zwycięstwa, dzisiaj Plac Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie



II pielgrzymka do Polski: 16-23 czerwca 1983

Podróż odbyła się  pod hasłem:
„Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!”.                          

Papież dał Polakom wiarę i nadzieją, co było szczególnie 
ważne w związku z doświadczeniami stanu wojennego              

w Polsce (13 grudnia 1981 -22 lipca 1983).

Jasna Góra



III pielgrzymka do Polski: 8-14 czerwca 1987

Hasłem tej pielgrzymki były słowa : 
„Do końca ich umiłował”.

Papież bronił godności Polaków wobec ówczesnej władzy.

Msza Święta w Gdańsku



IV pielgrzymka do Polski: 1-9 czerwca i 13-20 sierpnia 1991

Pierwsza wizyta już w wolnej Polsce przebiegała pod hasłem: 
„Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”

Papież w Rzeszowie



V wizyta w Polsce: 22 maja 1995

Podczas tej jednodniowej  wizyty w diecezji bielsko-żywieckiej, Ojciec  
Święty przestrzegał przed mylnym pojmowaniem tolerancji. Wtedy to 

wypowiedział słynne słowa o czasie próby polskich sumień:
„Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być 

człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim                w każdej 
sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu            w sobie nie 

zagłuszać, choć jest on nieraz trudny                                 i wymagający; 
to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół 

siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. 
Pawła: »Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.



VI pielgrzymka do Polski: 31 maja – 10 czerwca 1997

Hasłem pielgrzymki było: 
„Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”.                                             Papież 

apelował o większe otwarcie na Europę, podkreślając możliwy 
wkład Kościoła polskiego w życie duchowe kontynentu

Msza pod Wielką Krokwią w Zakopanem



VII pielgrzymka do Polski: 5-17 czerwca 1999

„Bóg jest miłością” – to hasło tej pielgrzymki. Ojciec Święty 
beatyfikował 108 Polaków – męczenników z okresu II wojny 
światowej. W swoich rodzinnych Wadowicach, powiedział: 
„Tu, w tym mieście wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło,

i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, 
i kapłaństwo się zaczęło”.

I o ulubionych  kremówkach Papież wspomniał            
w Wadowicach:

„Tam była cukiernia, po maturze chodziliśmy na 
kremówki”.



VIII pielgrzymka do Polski: 16-19 sierpnia 2002

„Bóg bogaty w miłosierdzie” – było hasłem ostatniej pielgrzymki 
Papieża- Polaka do kraju. Podczas tej wizyty Jan Paweł II 

poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia             w krakowskich 
Łagiewnikach i odwiedził Kalwarię Zebrzydowską.

Sanktuarium w Łagiewnikach



Wizyta w Tarnowie

Jan Paweł II był w Tarnowie  podczas III pielgrzymki,                       w 
dniach 9 i 10 czerwca 1987 toku.

Przejazd  Papieża ulicą Wałową w Tarnowie



W Pałacu Biskupim przy ul. Mościckiego 6, znajduje się drugie, i 
jedyne poza Krakowem, okno, z którego Jan Paweł 

II przemawiał do wiernych. 
"Bardzo się cieszę, że jestem w Tarnowie i stoję tu, w tym 
oknie. W ogóle bardzo się cieszę, że jestem w Tarnowie. 

Nie macie pojęcia, jak ja zawsze lubiłem jeździć do Tarnowa, do 
księdza biskupa Ablewicza, i myślałem sobie, czy też ja jeszcze 

kiedyś pojadę do Tarnowa? I oto jestem. Pan Bóg 
łaskaw, Matka Boska z Tuchowa i z Limanowej łaskawa. Ksiądz 
Biskup łaskaw i Wy też. Przyjechałem                      z Rzymu, żeby 

Wam tutaj życzyć dobrej nocy”. 



10 czerwca 1987 roku w obecności ponad dwóch milionów 
wiernych na polach przy budowanym kościele 

pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny beatyfikował 
Karolinę Kózkówną.

Msza Święta w Tarnowie



Wtedy też w Tarnowie wypowiedział pamiętne słowa: 
„"Prawdopodobnie sobie myślicie, co ten Papież przyjechał, 
wyszedł tu na górę, tak stoi i się patrzy. No właśnie, bo ja tu 
przyjechałem się napatrzeć. Jak się spotkać inaczej? Żeby się 

spotkać, trzeba się sobie przypatrzeć. Więcej, trzeba się 
siebie napatrzeć. Jak się człowiek nie napatrzy, to się nie 
spotyka. A tutaj jest się czemu napatrzeć, a raczej jest się 

komu napatrzeć".



Spotkania z Janem Pawłem II  były dla wiernych wielkim 
wydarzeniem o charakterze niemalże mistycznym,                          

często zmieniającym ich wewnętrznie na całe dalsze życie.                      
W sercach Polaków Jan Paweł II zawsze będzie zajmował 
wyjątkowe miejsce  i pozostanie autorytetem moralnym.



Pomnik Jan Pawła II na Krzeptówkach w Zakopanem
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