


Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach
18 maja 1920 roku. Był drugim synem Karola
Wojtyły i Emilii Kaczorowskiej.

Gdy miał 9 lat, zmarła matka. Trzy lata
później, 5 grudnia 1932, w wieku 26 lat, na
szkarlatynę zmarł jego brat Edmund.



Jesienią roku 1941 Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi założył
Teatr Rapsodyczny. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle
w roku 1942, gdy postanowił studiować teologię
i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
w Krakowie.

Był to też okres rozwoju literackiego Karola Wojtyły. Pierwszy
zbiór wierszy Renesansowy psałterz, powstały w 1939 roku.
W marcu 1946 powstał między innymi, poemat Pieśń o Bogu
ukrytym





4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem. W 1962 roku
został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. W tym
okresie bardzo dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach
ewangelizacyjnych i religijnych. W 1963 odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi,

które brzmiało: Totus Tuus (łac. Cały Twój). Dewizę tę kierował do Matki
Chrystusa.



Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był, obok prymasa Polski
kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu
Polski.

Z prymasem Tysiąclecia ściśle współpracował. Jako kardynał odbywał
podróże zagraniczne, zapraszany też przez środowiska uniwersyteckie.

Wiosną 1976 papież Paweł VI zaprosił go do Watykanu, by w dniach
7-13 marca głosił tam rekolekcje wielkopostne



16 października 1978 na zwołanym po śmierci Jana Pawła I
drugim konklawe w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła
został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.



13 maja 1981 roku, podczas audiencji generalnej na placu
św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został
postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Alego Ağcę.

„Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”



Podróże apostolskie do Polski:

 I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)

 II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)

 III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)

 IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–16 sierpnia 1991)

 V pielgrzymka (22 maja 1995)

 VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997)

 VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)

 VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)





Jan Paweł II od 1992 r. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo
licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach
zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci.

Jego długoletnie zmagania z chorobą i ze starością były osobistym przykładem
głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego
cierpienia i odnosił je do męki Chrystusa. 13 maja 1992 papież, w 11. rocznicę
zamachu, ustanowił Światowy Dzień Chorego.



Około godziny 15.30 bardzo słabym głosem papież
powiedział:

„Pozwólciemi iść do domu Ojca”

Jan Paweł II zmarł o godzinie 21:37 w 9666. dniu
swojego pontyfikatu.

W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie
towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na
bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu oraz
trwając na modlitwie w jego intencji.



Pogrzeb Jana Pawła II

odbył się w piątek 8 kwietnia 2005
r. Wielu zgromadzonych na uroczystości
ludzi miało ze sobą transparenty
z włoskim napisem

santo subito - święty natychmiast





13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na
natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego
Jana Pawła II, która odbyła się 14 stycznia 2011 roku.

Dnia 5 lipca 2013 papież Franciszek wydał dekret
w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II
celebrując beatyfikację swojego poprzednika. 27 kwietnia
odbyła się kanonizacja dwóch papieży:

Jana Pawła II i Jana XXIII






