
Religia kl. 7     28.04.2021 r.  

Temat: Święty  Jan Paweł II 

 

Modlitwa: 

 

Przez ręce Maryi prośmy o to, byśmy mieli otwarte serca na słowo Boże: 

Zdrowaś Maryjo… 

 

Kiedy zajrzymy do kalendarza katolickiego zobaczymy, że jest w nim bardzo dużo takich dni, 

w które Kościół wspomina jakiegoś świętego lub błogosławionego. 

– Kogo nazywamy świętym lub błogosławionym? 

– Jakich świętych i błogosławionych znacie?  

– Czym ci ludzie zasłużyli sobie na miano świętych lub błogosławionych? 

– W jaki sposób Kościół stwierdza fakt czyjejś świętości? 

 

Na dzisiejszej katechezie także poznamy bliżej pewnego błogosławionego. Aby dowiedzieć się 

kto będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania rozwiążmy krzyżówkę („Karty pracy”, 

zadanie 1). 

 

 
– Co wiecie na temat Jana Pawła II? 

– Jak się nazywał, zanim został papieżem? 

 

Spróbujmy najpierw wymienić te fakty, które miały miejsce zanim Karol Wojtyła został 

papieżem. 

 

 

Karol Wojtyła przyszedł na świat w Wadowicach, niewielkim miasteczku południowej 

Polski, oddalonym 50 km od Krakowa, 18 maja 1920 roku, w rodzinie Karola i Emilii 

Wojtyłów. Już dwa dni później - 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony w pobliskim kościele 

parafialnym p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Nadano mu imiona: Karol Józef. 

Kiedy ma zaledwie 9 lat traci matkę. Emilia Wojtyłowa umiera w wieku 45 lat, 13 

kwietnia 1929 roku, nie doczekawszy I Komunii Świętej swojego młodszego syna. Trzy lata 

później rodzinę Wojtyłów dotyka kolejne cierpienie, zaraziwszy się od pacjentki szkarlatyną, 

umiera brat Karola Edmund Wojtyła. Od tego momentu jedyną bliską Karolowi osobą jest 

ojciec – emerytowany wojskowy, również Karol. Stara się on wychowywać swego syna w 

duchu wiary i pobożności: uczy go modlitwy, wędruje z nim po górach, gra w piłkę, próbuje 

zrekompensować chłopcu brak mamy i brata.  

Ukończywszy szkołę podstawową, Karol Wojtyła kontynuuje naukę w wadowickim 

gimnazjum. W tym czasie zaprzyjaźnia się z Mieczysławem Kotlarczykiem i zachwyca się 

teatrem. Jednocześnie troszczy się o swój rozwój duchowy: należy do Sodalicji Mariańskiej i 



kółka ministranckiego. W roku 1938 zdaje egzamin maturalny.  

Po maturze przenosi się z ojcem do Krakowa. 1 października 1938 roku rozpoczyna 

studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Niestety radość zdobywania wiedzy znika wraz z wybuchem II wojny światowej. Aby 

uniknąć wywózki na przymusowe roboty do Niemiec Karol podejmuje pracę jako robotnik: 

najpierw w kamieniołomie, a potem w zakładach chemicznych „Solvay”. Czas wojny przynosi 

mu także kolejną, osobistą tragedię – na progu 1941 roku umiera jego ojciec. Tak więc w 

wieku 21 lat Karol Wojtyła zostaje zupełnie sam.  

W tym trudnym dla niego okresie poznaje Jana Tyranowskiego, krawca, człowieka o 

wielkiej religijności, który zachęca go do tego, by został członkiem Żywego Różańca. 

Jednocześnie jego nowy przyjaciel zaszczepia w nim miłość do pism św. Jana od Krzyża. Tak 

dojrzewa w nim decyzja o kapłaństwie. Podejmuje ją ostatecznie w 1942 roku i wstępuje do 

konspiracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie (rozpoczyna studia 

seminaryjne, nie przerywając pracy w „Solvayu”). 

 1 listopada 1946 roku przyjmuje z rąk kardynała Adama Sapiehy święcenia kapłańskie, 

a następnego dnia odprawia swoją pierwszą Mszę Świętą w krypcie św. Leonarda w katedrze 

wawelskiej. 

Po święceniach zostaje skierowany na studia do Rzymu, skąd wraca po dwóch latach z 

tytułem  naukowym doktora. Po powrocie rozpoczyna pracę jako wikariusz w parafii 

Niegowić, a później zostaje przeniesiony do krakowskiej parafii św. Floriana, gdzie nawiązuje 

żywy kontakt ze studentami krakowskich uczelni.  

Ks. Karol Wojtyła zostaje wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w 

Krakowie i rozpoczyna wykłady z etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

8 lipca 1958 roku zostaje mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji 

krakowskiej, 30 grudnia 1963 roku zostaje mianowany arcybiskupem krakowskim, zaś w 

czerwcu 1967 roku otrzymuje kapelusz kardynalski. 

Nie rezygnuje także ze swoich pasji. Kocha góry – zimą jeździ na nartach, latem – 

zdobywa z zapałem kolejne górskie szczyty. Nierzadko wędruje po górach w towarzystwie 

przyjaciół. Kiedy czas pozwala z radością zasiada także w kajaku. 

Na konklawe po śmierci papieża Jana Pawła I, 16 października 1978 r., zostaje 

wybrany papieżem. Ma wówczas 58 lat, jest 264. następcą św. Piotra i pierwszym po 455 

latach papieżem  niebędącym Włochem. 

 

Następnie katecheta poleca wykonanie zadania nr 3 w „Kartach pracy”: 

 

Zadanie 3: 

Poruszając się we wszystkich kierunkach znajdź w diagramie nazwy dziewięciu miejsc 

związanych z Janem Pawłem II 
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Już w momencie wyboru Karola Wojtyły na papieża okazało się, że to będzie 

wyjątkowy papież i wyjątkowy pontyfikat. 

Jego kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata przynosiły mnóstwo nowych, dotąd 

niespotykanych, zaskakujących i zarazem zadziwiających gestów i zachowań tego papieża. 

Warto wspomnieć choćby niektóre z nich.: 

 Odbył 104 podróże apostolskie, odwiedził 132 kraje 

 Przemierzył łącznie 1650900 km (czyli pokonał trzykrotną odległość z Ziemi do 

Księżyca, albo trzydzieści razy pokonał długość równika) 

 Spędził w podróży 586 dni 

 Wygłosił 2400 przemówień (nie licząc tych improwizowanych np. do młodzieży z okna 

pałacu arcybiskupów krakowskich) 

 Wyniósł do chwały ołtarzy 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 478 świętych 

(w tym 9 Polaków) 

 Mianował 232 kardynałów 

 Wyświęcił 2810 kapłanów, ochrzcił 1378 osób, bierzmował 1581 osób, 77 razy 

udzielał sakramentu namaszczenia chorych 

 Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie 

 

Jednak nade wszystko Jan Paweł II był człowiekiem wielkiej modlitwy. Wielokrotnie 

obiegały świat fotografie papieża zanurzonego w modlitwie. Wielu mówiło nawet, że papież, 

sprawując swój urząd, więcej klęczał niż siedział. To właśnie z modlitwy czerpał siłę do 

głoszenia Ewangelii, do całkowitego bycia dla Chrystusa i całkowitego spalania się w służbie 

Kościołowi.  

Mówiąc o tym papieżu, nie można także zapomnieć o jego wielkim umiłowaniu ludzi 

młodych. Był dla nich autorytetem, ale nade wszystko był dla nich ojcem i przewodnikiem. 

Mówił o młodych, że są „nadzieją Kościoła”. 

 

2 IV 2005 r. życie papieża Jana Pawła II dobiegło końca. Pan Bóg zabrał go do siebie 

w wigilię święta Bożego Miłosierdzia. Już kilka dni później w czasie pogrzebu na placu św. 

Piotra pojawiły się wielkie transparenty z napisem SANTO SUBITO („Święty od zaraz”, 

„Święty natychmiast”).  Papież Benedykt XVI wsłuchał się w ten głos Kościoła i wziął go 

sobie głęboko do serca. Beatyfikacja papieża Jana Pawła II miała miejsce w Rzymie 1 V 2011 

roku, zaś jego liturgiczne wspomnienie wyznaczone zostało na 22 października. 

 

 Wielu ludzi z pewnością marzy o osiągnięciu życia wiecznego (marzy o świętości). 

Przykład Jana Pawła II pokazuje nam, że świętość jest zadaniem, którego realizacji powinien 

podjąć się każdy człowiek. Każdy z nas, jako chrześcijanin, musi starać się być świętym. Jan  

Paweł II mówił do młodzieży: „Musicie być święci!!!”. Zastanówmy się teraz: 

 

– Jakie cechy papieża Jana Pawła II, które pozwoliły Mu osiągnąć świętość, powinniśmy 

naśladować? 

– W jaki sposób możemy zabiegać o wypracowanie w sobie tych cech? 

 



 

 
 

Notatka: 

 

Karol Wojtyła (bł. papież Jan Paweł II) urodził się 18 maja 1920 roku w 

Wadowicach. 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1958 został 

biskupem. W 1967 roku otrzymał godność kardynalską. 16 października 1978 roku 

został wybrany papieżem. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 1 maja 2011 roku papież 

Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym. Jest uznawany za proroka naszych czasów. 

Podnosił ludzi na duchu, krzewił ducha jedności i szacunku, umacniał wiarę, uczył 

miłości do Boga odrzuconego i zapomnianego, uczył kochać każdego człowieka, słabego i 

chorego, uczył szacunku do ludzi innych religii, przekonywał, że lekiem na każde zło jest 

wiara w miłosierdzie Boże.  

 

Praca domowa: 

 

Napisz, które cechy papieża Jana Pawła II chciałbyś naśladować. Wybór krótko uzasadnij. 

Pracę domową wysyłamy na email: grzegorz.warchul@wp.pl 

 

Zadanie dla chętnych: 

Wyobraź sobie, że jako reporter poczytnej gazety zostałeś wydelegowany do przeprowadzenia 

wywiadu z Janem Pawłem II. Przeprowadź rozmowę z papieżem na temat problemów 

współczesnej młodzieży i sposobów ich rozwiązywania.  

Pomódlmy się teraz do błogosławionego Jana Pawła II wybranymi wezwaniami z litanii ku 

jego czci, które zamieszczone zostały w podręczniku. (Uczniowie w postawie stojącej czytają 

po kolei wezwania z podręcznika. Cała klasa odpowiada „módl się za nami”). 

 



Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami 

Następco Piotra i Sługo sług Bożych, módl się za nami 

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, 

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, 

Misjonarzu wszystkich narodów, 

Papieżu Bożego Miłosierdzia, 

Obrońco nienarodzonych, 

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, 

Przyjacielu i wychowawco młodzieży, 

Uosobienie pracowitości, 

Rzeczniku i obrońco prześladowanych, 

Wspierający bezrobotnych, 

Zatroskany o bezdomnych, 

Odwiedzający więźniów. 

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami 

 

 


