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Rodzina Karola Wojtyły

⚫ Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach jako drugi 

syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.  

⚫ Rodzina Wojtyłów żyła skromnie

⚫ Edmund, brat Karola studiował medycynę w Krakowie i został 

lekarzem

⚫ Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko - Olgę, która zmarła po 

urodzeniu

⚫ Matka Karola zmarła kiedy miał 9 lat, a Tata 3 lata później.



Karol Wojtyła

⚫ W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej 

zdrobnieniem imienia – Lolek

⚫ Był chłopcem bardzo utalentowanym i usportowionym.

⚫ Karol bardo lubił  wycieczki krajoznawcze, a także 

spacery po okolicy Wadowic.

⚫ Przewędrował Gorce, Bieszczady i Beskid. Organizowali 

także spływy kajakowe na Mazurach.



Papież Pielgrzym

⚫ W roku 1978 Wojtyła został wybrany na 

papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

⚫ Jan Paweł II była pierwszym papieżem z 

Polski, jak również pierwszym po 455 latach 

biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. 

⚫ Był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni), 

odwiedził blisko 200 krajów na wszystkich 

kontynentach.



Kraje które odwiedził



Przybywam jako pielgrzym

⚫ Większość swoich apostolskich podróż od słów: „Przybywam 

jako Papież – Pielgrzym”. Każda pielgrzymka Jana Pawła II 

oprócz szczególnych motywów, jak jubileuszowe ,beatyfikacje, 

kanonizacje, czy Światowe Dni Młodzieży, zawsze miała na 

celu spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego oraz umocnienie 

braci w wierze.



Lubiał żartować z dziećmi

⚫ Podczas pielgrzymki do Niemiec :

⚫ Cieszycie się, że Papież przyjechał?

⚫ Taaaak!

⚫ Bo macie dzień wolny od nauki?

⚫ Taaak – odpowiedziały niepewnie dzieci.

⚫ Cieszyłybyście się, gdyby Papież znowu przyjechał?

⚫ Taaak!

⚫ Czy dlatego, że byłoby znowu wolne w szkole?

⚫ Taaak!



Msza święta

⚫ Kulminacyjnym momentem wszystkich 

pielgrzymek była Msza św., na 

zakończenie której Jan Paweł II 

zawierzał dany naród Matce Bożej. 

Niemalże stałym elementem podróży 

były spotkania ekumeniczne, a także 

spotkania z młodzieżą.



Ogromna popularność

⚫ Liczba wiernych chcących wysłuchać Jana Pawła II była 

często tak duża, że problemem było znalezienie odpowiednio 

dużych miejsc na msze papieskie. Podczas czwartej (z pięciu) 

pielgrzymki do Meksyku, w stolicy tego kraju na mszę 

przyszło półtora miliona Meksykanów. Pomieścił ich z trudem 

jeden z największych autodromów świata



Dialog z bliźnim

⚫ W świecie islamu i w Ziemi Świętej Dialog z 

dwoma monoteistycznymi religiami 

światowymi był jednym z priorytetów całego 

pontyfikatu. Podczas wizyty w Tunisie 

nieliczni chrześcijanie na spotkaniu z papieżem 

dosłownie zginęli rozproszeni w tłumie 

wyznawców Islamu.



Równość

⚫ Podczas wizyty w 

Ziemi Świętej papież 

powtarzał, że "nie 

wolno zabijać w imię 

Boga". - Żadna grupa 

nie powinna uważać się 

za wyższą ponad inne, 

ponieważ wszystkie 

narody są jednakowe



Lubił góry

⚫ "Każdy mógłby wygodnie chodzić po 

ulicach miast i podróżować, czyli 

korzystać z pojazdu. Ale góry są 

wyzwaniem, prowokują istotę ludzką do 

wysiłku, do przezwyciężania samych 

siebie. Są zachętą, by wznosić się coraz 

wyżej. Ku Stwórcy".



Dialog międzyreligijny

⚫ Był pierwszym 

papieżem, który 

odwiedził meczet. 

Podczas wizyty w 

Syrii,  6 maja 2001 r., 

przekroczył próg 

słynnego Wielkiego 

Meczetu Umajjadów w 

Damaszku



Dzieci i młodzież są solą tej ziemi

⚫ Jan Paweł II, jak chyba żaden  jego 

poprzedników na Stolicy 

Apostolskiej, wychodził naprzeciw 

dzieciom, stawał w ich obronie, 

doceniał ich znaczenie w 

ewangelizacji - a przed wszystkim je 

kochał - a one jego kochały, radosne, 

zawsze bliskie.



⚫ "Jest to wielka osobistość tego 

świata. Bez Niego i bez śladów, które 

po sobie pozostawia, trudno byłoby 

sobie ten dzisiejszy świat 

wyobrazić".



⚫ Dziękujemy i pamiętamy !!!

⚫ Papieżu – Polaku

⚫ Janie Pawle II

⚫ Rodzina Augustyn

⚫ Kaja  Blanka Ela Paweł


