X Regionalny konkurs poświęcony wartościom
głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „BĄDŹ WIELKIM”
- MATERIAŁY DLA PODOPIECZNYCH WTZ, ŚDS, SSPdP -

Drodzy podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów
Samopomocy i uczniowie Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy.
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w X edycji Regionalnego konkursu
poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”.
Celem tego konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do zaznajomienia
się z nauczaniem i działalnością Papieża – Polaka.
W tym celu Organizatorzy konkursu przygotują dla Was pisemny test, który zostanie
opracowany wyłącznie na podstawie przygotowanych materiałów (w załączeniu).
Test będzie się składał z 15 pytań. Na każde pytanie testowe będzie tylko jedna
prawidłowa odpowiedź mająca potwierdzenie w materiałach przygotowanych przez
Organizatorów. Odpowiedzi inne, pomimo że w innych źródłach mogą być wskazywane jako
właściwe, nie będą uznawane za prawidłowe.
Organizatorzy informują, że od uczestników konkursu nie będzie wymagana
znajomość wszystkich dat dotyczących poszczególnych wydarzeń wskazanych w materiałach.
W przypadku, gdy organizatorzy uznają, że jakaś data wymaga zapamiętania –
w przedstawionych materiałach (np. w „Kronice pontyfikatu” lub „Biografii św. Jana Pawła
II”) data ta została wytłuszczona i może być wymagana w teście.
W przypadku pielgrzymek Ojca Świętego do Polski należy zwrócić uwagę na
najważniejsze ich przesłanie, charakterystyczne zdarzenia.
Mamy nadzieję, że wielu z Was odpowie na nasze zaproszenie. Życzymy Wam
powodzenia w zmaganiach konkursowych.

Organizatorzy konkursu
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I.

BIOGRAFIA św. JANA PAWŁA II

Dzieciństwo i młodość
-

-

Karol Wojtyła urodził się w 18 maja 1920 r. w Wadowicach;
Był drugim synem Karola Wojtyły - seniora i Emilii z Kaczorowskich.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca –
wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika.
Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu
wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem.
Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu w
1914 w Krakowie.
Matka Emilia zmarła, gdy Karol miał 9 lat - miała wtedy 45 lat.
Trzy lata później w 1932 r. zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat jego jedyny brat
Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.
Karol po ukończeniu szkoły podstawowej, od 1931 r. kontynuował edukację
w Państwowym Męskim Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
W maju 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo
maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni
bez egzaminów wstępnych.

Studia i dojrzewanie duchowe
-

-

Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku.
W pierwszym roku studiów Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego
domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie.
Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów. Aby uchronić
się przed wyjazdem na przymusowe roboty, od września 1940 r. Karol rozpoczął
pracę jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku, potem dostał pracę jako
robotnik w Zakładach Chemicznych Solvay w Borku Fałęckim, gdzie pracował do
sierpnia 1944 r.
W lutym 1941, w wieku 62 lat, zmarł ojciec Karola Wojtyły. Został pochowany na
cmentarzu Rakowickim, gdzie został pochowany obok swej żony Emilii, w grobowcu
który stał się rodzinnym grobowcem Wojtyłów.

Kapłaństwo, praca naukowa i twórcza
-

-

Na początku 1942 r. Karol Wojtyła podjął studia na tajnym uniwersytecie. Nie
kontynuował jednak polonistyki, rozpoczął studia teologiczne na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zbliżał się czas przyjęcia święceń kapłańskich. Karol Wojtyła pragnął wstąpić do
karmelitów bosych. Jego marzenia o habicie nie zostały spełnione. Książę metropolita
Adam Stefan Sapieha stanowczo odmówił, twierdząc, że w archidiecezji po stratach
wojennych bardzo potrzebni są księża tzw. świeccy, a nie zakonni.
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Dnia 1 listopada 1946 roku Książe Adam Stefan Kardynał Sapieha, wyświęcił
Karola Wojtyłę na księdza w prywatnej kaplicy, który swoją mszę prymicyjną
odprawił w Dzień Zaduszny.
W dniu 15 listopada 1946 roku (dwa tygodnie po wyświęceniu) ksiądz Karol Wojtyła
został wysłany przez Księcia Metropolitę Sapiehę na studia do Rzymu.
W czerwcu 1948 roku wrócił do Polski. W lipcu tego roku został skierowany do
parafii Niegowić, gdzie pełnił funkcję wikarego i katechety. Ksiądz Karol Wojtyła
prowadził Żywy Różaniec oraz pomagał młodzieży w amatorskim teatrze.
W marcu 1949 roku ksiądz Karol przeniesiony został do parafii św. Floriana
w Krakowie. Pełnił w niej funkcję wikariusza, sprawując sakramenty i zajmując się
młodzieżą akademicką. Nadal wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Podczas
wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję, dlatego
zdejmował sutannę i powiedział, że mogą go nazywać „wujkiem”.

Biskup, kardynał, papież
-

-

-

-

-

28 września 1958 r. w Katedrze na Wawelu ks. Karol Wojtyła otrzymał sakrę
biskupią (papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji
krakowskiej). Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej
posługi, które brzmiało: Totus Tuus (łac. Cały Twój). Kierował je do Matki
Chrystusa.
30 grudnia 1963 r. bp Wojtyła w rozmowie telefonicznej z papieżem Pawłem VI
został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Nominacja ta publicznie
została ogłoszona dopiero w styczniu 1964 r. Uroczysty ingres do archikatedry odbył
się 8 marca.
W czerwcu 1967 roku ks. arcybiskup Karol Wojtyła otrzymuje godność
kardynalską.
W sierpniu 1978 r. zmarł w Rzymie Ojciec Święty Paweł VI. Kardynał Karol Wojtyła
wyjechał do Watykanu na uroczystości pogrzebowe, a następnie na konklawe. Już
26 sierpnia 1978 roku konklawe wybrało papieżem Jana Pawła I. Po audiencji
u nowego papieża, kardynał Karol Wojtyła wrócił do Krakowa, by zaraz udać się do
Niemiec oraz innych państw. Wszędzie głosił Słowo Boże wynikające z ducha II
Soboru Watykańskiego. I oto niespodziewanie w nocy z dnia 28 na 29 września 1978
roku nadeszła z Rzymu wiadomość, że Papież Jan Paweł I nagle zmarł. Po śmierci
papieża Jana Pawła I, kardynał Karol Wojtyła poleciał do Rzymu w towarzystwie
prymasa Stefana Wyszyńskiego na pogrzeb i drugie tego roku konklawe.
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.
Formalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy św. na placu Św.
Piotra 22 października 1978 r.
13 maja 1981 r. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra Jan Paweł II został
postrzelony (w brzuch i palec) przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę.
Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie poddano go
sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył,
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że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu. Wyraził to słowami: Jedna ręka
strzelała, a inna kierowała kulę. Wierni dostrzegli pewien związek. Zamach miał
miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku
1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie
cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału.
Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim
oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.
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.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37 po zakończeniu Apelu
Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.
Swą posługę na Stolicy Piotrowej sprawował 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni.
1 maja 2011 r. nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy
świętej na Placu Św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI.
27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyła się kanonizacja
papieża Jana Pawła II i papieża Jana XXIII. Uroczystej mszy św. kanonizacyjnej
przewodniczył papież Franciszek.
Dniem wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II jest 22 października
(nawiązanie do daty inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II w 1978 r.)
Jednym z najważniejszych wyróżników pontyfikatu Jana Pawła II są podróże
apostolskie. Według oficjalnych danych odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz
ok. 145 podróży na terenie Włoch.

Źródło:
http://www.watykan.ovh.org; ekai.pl; http://www.janpawel2.pl; http://pl.wikipedia.org
Skwarnicki Marek, Jan Paweł II, Wrocław 2002; Bujak Adam, Michał Rożek, Karol Wojtyła,
Wrocław 1997.

II. KRONIKA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II
W OKRESIE 16.10.1998 r. – 02.04.2005 r.
Rok 1998
18 X 1998 - Uroczysta msza na placu św. Piotra z okazji obchodów 20. rocznicy pontyfikatu
Jana Pawła II.

4

X Regionalny konkurs poświęcony wartościom
głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „BĄDŹ WIELKIM”
- MATERIAŁY DLA PODOPIECZNYCH WTZ, ŚDS, SSPdP -

Rok 1999
2 V 1999 - Beatyfikacja ojca Pio (1887-1968), włoskiego kapucyna, stygmatyka
z udziałem 300 tys. wiernych.
5-17 czerwca 1999 – 87 papieska podróż zagraniczna – Polska - Gdańsk, Sopot, Pelplin,
Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa,
Sandomierz, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice,
Gliwice, Częstochowa
Była to najdłuższa z dotychczasowych podróż apostolska Ojca Świętego do ojczyzny, podczas
której odwiedził aż 22 miejscowości. Hasłem siódmej pielgrzymki Papieża do rodzinnego kraju było
przesłanie: ,,Bóg jest miłością”, zaś tematem – osiem ewangelicznych błogosławieństw. Jan Paweł
II uświetnił obchody 1000-lecia kanonizacji św. Wojciecha i milenium powstania pierwszych
struktur kościelnych. Uczestniczy w zamknięciu II Synodu Plenarnego. Dokonał też beatyfikacji
108 męczenników z czasów drugiej wojny światowej, wyniósł do chwały ołtarzy ks. Stefana
Wincentego Frelichowskiego, Edmunda Stanisława Bojanowskiego i Reginę Protmann oraz
kanonizował bł. Kingę. W tych doniosłych uroczystościach uczestniczyło ponad 10 mln wiernych.
W 11. dniu Podróży z powodu niedyspozycji nie mógł on uczestniczyć na krakowskich
Błoniach w uroczystej Mszy św. z okazji 1000-lecia istnienia tamtejszej diecezji oraz
w zaplanowanym spotkaniu z wiernymi w Gliwicach.
Swą podróż Jan Paweł II rozpoczął od Trójmiasta. ,,Raduję się, że to pielgrzymowanie rozpoczyna
się w Gdańsku, mieście, które weszło na zawsze w dzieje Polski, Europy a może nawet i świata” –
mówił podczas powitania na lotnisku w Rębiechowie. Na sopockim hipodromie zbudowano
imponujący ołtarz według projektu prof. Mariana Kołodzieja, przedstawiający symbolicznie Trójcę
Świętą w postaci gołębicy. Po obu stronach ogromnej konstrukcji wyrastał las drewnianych
kapliczek, świątków, krzyży wyrzeźbionych przez artystów ludowych z całego Pomorza. Już na
początku homilii wygłoszonej do 700 tys. wiernych z ust Ojca Świętego padły słowa, które od razu
zapadły w pamięć: ,,Nie ma solidarności bez miłości. Więcej nie ma szczęścia, nie ma przyszłości
człowieka i narodu bez miłości”.
Gmach sejmu stał się miejscem historycznej wizyty głowy Kościoła na forum narodowego
parlamentu. Witany owacyjnie przez przedstawicieli obu izb, rząd oraz wszystkich żyjących
prezydentów – Kaczorowskiego, Jaruzelskiego, Wałęsę, i Kwaśniewskiego - Papież wezwał do
odpowiedzialnego korzystania w życiu publicznym z odzyskanej wolności i powszechnej
współpracy dla wspólnego dobra. Przypominał że ,,integracja Polski z Unią Europejską była od
samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską’’. Gdy na zakończenie sala zaintonowała
,,Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski”, Ojciec Święty zażartował: ,,Nikt nie
przypuszczał że w takim umundurowaniu…”, a po gromkich brawach dodał: ,,Ale się nam
wydarzyło!”.
Przed wizytą w parlamencie Jan Paweł II poświęcił 32-metrowy pomnik Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej. Na Umschlagplatzu, z którego w czasie wojny Niemiec wywieźli na
stracenie ponad 300 tys. Żydów z warszawskiego getta, Papież modlił się w skupieniu. Później
rozmawiał z przedstawicielami społeczności żydowskiej, wśród których był przywódca powstania
w getcie Marek Edelman. Były też modlitwy pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych na
Wschodzie oraz w Radzyminie przy mogiłach z prochami około tysiąca żołnierzy – ofiar wojny
polsko-bolszewickiej 1920 r. ,,Wiecie, że urodziłem się w 1920, w maju, w tym czasie, kiedy
bolszewicy szli na Warszawę - mówił Jan Paweł II do zebranych, wśród których były między
innymi córka marszałka Józefa Piłsudzkiego Jadwiga Jaraczewska i wnuczka Joanna Onyszkiewicz.
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– I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych , którzy wówczas podjęli
walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem’’.
Udział niedysponowanego dzień wcześniej Ojca Świętego w kanonizacji bł. Kingi w Starym
Sączu do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania. Ale gdy na błoniach beskidzkiego miasta
stanął w złotym ornacie, radość 600 tysięcy wiernych nie miała granic. Na tę okazję przybyły
z założonego przez św. Kingę klasztoru siostry klaryski. Po raz pierwszy w 700-letniej historii
opuściły ten zamknięty klasztor. Przed pożegnaniem papież wspominał… turystyczne szlaki: ,,(…)
wychodzimy na Prehybę, a z Prehyby schodzimy albo zjeżdżamy na nartach’’. Wspomnienia
kontynuował o rodzinnych Wadowicach, gdzie bawił i wzruszał opowieściami o szkole, teatrze,
przyjaciołach i słynnych kremówkach, na które chodził z kolegami po maturze.
Wspomnienia z młodzieńczych spływów kajakowych na Mazurach odżyły podczas krótkiego
odpoczynku nad Wigrami. Przed laty pojawił się tam z grupą studentów jako Wujek. Teraz
zaskoczył wszystkich , kiedy złożył niespodziewanie wizytę rodzinie Bożeny i Stanisława
Milewskich z małej podsuwalskiej wsi Leszczewo, w ich skromnym drewnianym domu.
Niezwykłe też było spotkanie Jana Pawła II z delegacją polskich sportowców w Elblągu.
W ich imieniu mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski ofiarował Ojcu Świętemu piłkę
nożną i do gry w siatkówkę, buty turystyczne, wiosło kajakowe i nartę, nawiązując do ulubionych
dyscyplin Karola Wojtyły , oraz swój prawy but z pary, w której zdobywał mistrzowskie tytuły.
W Ełku, z ołtarza przypominającego łódź, przemawiał do ćwierć miliona wiernych, w tym
kilku tysięcy przybyłych z Litwy. W najbardziej poruszającym fragmencie homilii, wygłoszonej
również w języku litewskim, powiedział: ,,Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych.
Starajmy się usłyszeć to wołanie . Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikt nie czuł się
samotny, pozostawiony bez opieki’’.
Zanim w Krakowie poinformowano o infekcji wirusowej Jana Pawła II, nieomal nie zostało
odwołane także spotkanie w Sandomierzu. Rano, przed odlotem, w łazience Papież stracił
równowagę, upadł i rozciął sobie prawą skroń. Z założonymi szwami, w 40-stopniowym upale
dzielnie trwał jednak do końca Mszy. A warto wiedzieć, że jego nieprzewiewane szaty liturgiczne
ważą blisko 20 kilogramów! Pomimo gorączki spotkał się też z 300-tysięczną rzeszą ludzi
w Sosnowcu. Nazajutrz nie był w stanie jednak stanąć przy ołtarzu. Mszę dla półtora miliona
wiernych, oczekujących Ojca Świętego na krakowskich Błoniach, w jego zastępstwie odprawił
watykański sekretarz stanu kard. Angelo Sodano. Ale już wieczorem z okna pałacu biskupiego Jan
Paweł II pozdrowił niestrudzoną wyczekiwaniem młodzież.
W drodze do Balic i przed płytą lotniska Papieża żegnało pół miliona ludzi. Wzruszenia nikt nie
potrafi ukryć. „Ojczyzno, moja ziemio umiłowana, bądź błogosławiona” – łamiącym głosem
powiedział na pożegnanie. Nie, nie na pożegnanie, lecz na do widzenia.

Rok 2000
20-26 marca 2000 – 91 papieska podróż zagraniczna – Ziemia Święta, Jordania (20-21
III) Amman, Wadi Al.-Kharrar, Izrael (21-26 III) Tel Awiw, Al.-Maghtas, Betlejem,
Deheisheh, Jerozolima, Tabgha, Kafarnaum, Korazim, Nazaret.
Podróż rozpoczął Ojciec Święty od nawiedzenia miejsc w dzisiejszej Jordanii. Podążył śladami
patriarchów – Abrahama, Izaaka, Jakuba oraz Mojżesza. Dotarł do ziemi, po której chodził Jezus
i skąd z Ewangelią wyruszyli w świat Jego uczniowie. Pierwsze kroki z lotniska w Ammanie
skierował na górę Nebo. Z niej - według tradycji- Mojżesz oglądał ziemię obiecaną po 40-letniej
wędrówce przez pustynię. Od 1932 r. znajduje się tam franciszkański klasztor i ośrodek badań
archeologicznych.
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Stamtąd Papież wyruszył w kierunku doliny Wadi Al.-Kharrar, gdzie św. Jan udzielał chrztu
w wodach Jordanu. Do posłannictwa św. Jana Chrzciciela nawiązywała Eucharystia, podczas której
szczególne chwile przeżyło ponad 2 tys. dzieci, przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej. Nad
tronem papieskim umieszczono obraz przedstawiający św. Jana Chrzciciela, patrona Jordanii.
W czasie liturgii Jan Paweł II pobłogosławił wodę zaczerpniętą z Jordanu, tej samej rzeki, w której
został ochrzczony Jezus.
Kolejnym etapem tej wędrówki było Betlejem, miejsce narodzenia Jezusa, oraz Wieczernik.
Na Górze Błogosławieństw powitało Papieża ponad 100 tys. młodych ludzi. Największą grupę
stanowiła młodzież przybyła z krajów całego Bliskiego Wschodu oraz ponad 40tys. członków ruchu
neokatechumenalnego. Z Libanu przybyli żołnierze pokojowych oddziałów ONZ, wśród których
było wielu Polaków.
Następnie papież podążył brzegiem Jeziora Galilejskiego. Odwiedził Tabghę, gdzie Jezus
wygłosił swoją pierwszą mowę. Ołtarzem, w wybudowanym tam w 350 r. kościele, jest skała, na
której – jak głosi tradycja – Jezus dokonał rozmnożenia chleba.
Ostatnią pielgrzymkową stacją była Golgota. Tam, w bazylice Grobu Świętego, Jan Paweł II
modlił się w pustym grobie Chrystusa, natomiast Msza św., wieńcząca niejako całą podróż, została
odprawiona w kaplicy ukazania się zmartwychwstałego Jezusa.
Ojciec Święty spotkał się z królem Jordanii, przywódcą Autonomii Palestyńskiej, odwiedził
jeden z obozów uchodźców palestyńskich, rozmawiał z prezydentem i premierem Izraela.
Wymownymi gestami było pojawianie się Papieża w Instytucie Pamięci Yad Vashem,
upamiętniającym zagładę 6mln Żydów w czasie drugiej wojny światowej oraz modlitwa pod ścianą
płaczu. Jan Paweł II, podobnie jak tysiące Żydów odwiedzających to miejsce, złożył w szczelinach
muru swoją kartkę z modlitwą i prośbami.
Na uroczystości w Yad Vashem przybył między innymi Jerzy Kluger, przyjaciel Ojca Świętego
z lat szkolnych, oraz Edith Tzirer, urodzona i mieszkająca przed wojną w Wadowicach.
Niepowtarzalny klimat stworzyły zgromadzone tam dzieci. Chóry młodzieży izraelskiej,
muzułmańskiej i chrześcijańskiej wykonały razem skomponowaną na tę okazję kantatę:
,,Jerozolima, miasto pokoju”.
30 IV 2000 - Kanonizacja bł. s. Faustyny Kowalskiej i ustanowienie uroczystości
Miłosierdzia Bożego.
12-13 maja 2000 – 92 papieska podróż zagraniczna – Portugalia – Lizbona, Fatima.
W Fatimie Jan Paweł II był wcześniej dwukrotnie – w 1982 i 1991 r. Podczas trzeciej pielgrzymki
beatyfikował dwójkę dzieci – Hiacyntę i Franciszka, które wraz z kuzynką Łucją, zmarłą
13.02.2005 r., byli w 1917 r. świadkami objawień Matki Bożej w Cova da Iria. Niespodziewanie
dla całego świata Papież zdecydował wtedy o ujawnieniu trzeciej tajemnicy fatimskiej. Wynikało
z niej między innymi, że Matka Boska przepowiedziała zamach na niego.
Wizja fatimska dotyczy przede wszystkim walki systemów ateistycznych przeciw
Kościołowi i chrześcijanom oraz opisuje niezmierne cierpienia świadków wiary w stuleciu
zamykającym drugie millenium. Jest to niekończąca się Droga Krzyżowa, której przewodniczą
papieże dwudziestego wieku. Według interpretacji samych pastorinhos potwierdzonej też niedawno
przez s. Łucję <<biskup odziany w biel >>, który się modli za wszystkich wiernych, to Papież.
Również On, krocząc z trudem ku krzyżowi podczas ciał zabitych męczenników (biskupów,
kapłanów, zakonników, zakonnic i licznych wiernych świeckich), pada na ziemię jak martwy,
rażony strzałami broni palnej”.
Uroczystość beatyfikacyjna miała niezwykle doniosłą oprawę. Z Ojcem Świętym Mszę
koncelebrowało wielu kardynałów, arcybiskupów, biskupów oraz około tysiąc kapłanów. W pobliżu
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ołtarza ustawiono cudowną figurę Matki Boskiej Fatimskiej. W Jej koronę wprawiona jest kula,
która zraniła Papieża w dniu zamachu na placu św. Piotra, a którą przekazał on później sanktuarium
fatimskiemu jako wotum dziękczynne za ocalenie życia.
Wśród zgromadzonych była 69-letnia Portugalka Maria Emila Santos, cudownie uzdrowiona
za wstawiennictwem Franciszka i Hiacynty z całkowitego paraliżu na który cierpiała przez 20 lat.
Z klasztoru w Coimbrze przybyła do Fatimy 93-letnia wówczas karmelitanka s. Łucja, kuzynka
Franciszka i Hiacynty. Przed Mszą św. modliła się przy ich grobie, na kilka minut spotkała się też
z Ojcem Świętym.

Rok 2001
21 II 2001 - Konsystorz, podczas którego Papież mianował 44 nowych kardynałów
(najwięcej w historii Kościoła), w tym dwóch Polaków: Zenona Grocholewskiego, prefekta
Kongregacji Wychowania Katolickiego, oraz Mariana Jaworskiego, arcybiskupa Lwowa
obrządku łacińskiego. Ojciec Święty ogłasza tez nazwiska dwóch kardynałów mianowanych
21 lutego 1998r. „in pectore” - czyli zachowanych w tajemnicy
11 III 2001 - Największa w historii Kościoła beatyfikacja (Papież wyniósł na ołtarze 233
męczenników wojny domowej w Hiszpanii z lat 1936-1939).
14 X 2001 - Po raz pierwszy obchodzono w Polsce Dzień Papieski.

Rok 2002
16 VI 2002 - Kanonizacja w Rzymie bł. ojca Pio (1887-1968), włoskiego kapucyna,
stygmatyka.
16-19 sierpnia 2002 – 98 papieska podróż zagraniczna –Polska – Kraków, Kalwaria
Zebrzydowska.
Już sama zapowiedź kolejnej wizyty w Polsce brzmiała sensacyjnie. Wydawało się, że po
pielgrzymce w 1999r r., o której otwarcie mówiło się, że było to swoiste pożegnanie Wielkiego
Polaka z krajem, że po podróży tak wzruszającej, sentymentalnej i dramatycznej nie będzie dane
rodakom Jana Pawła II przeżywać podobnych chwil.
Początkowo Ojciec Święty miał przyjechać tylko po to, aby dokonać konsekracji nowej bazyliki
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Do programu wizyty włączono
jednak Mszę św. na Błoniach (beatyfikacja czworga nowych błogosławionych: byłego metropolity
warszawskiego abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, jezuity o. Jana Beyzyma, s. Sanacji
Szymkowiak ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek (słownik) i ks. Jana Balickiego, przedwojennego
rektora seminarium w Przemyślu) oraz obchodzącą swoje 400-lecie Kalwarię Zebrzydowską. Papież
pojawił się też na niezwykłej modlitwie w Katedrze Wawelskiej, nawiedził grób swoich rodziców,
zatrzymał się przy kościele Mariackim na Rynku Głównym i parafii św. Floriana, w której był
wikariuszem. Spotkał się również na wspólnej kolacji ze szkolnymi kolegami, przystanął pod
domem przy ul. Tynieckiej 10, gdzie mieszkał z ojcem w latach 1938-1941, a tuż przed powrotem
do Rzymu odwiedził klasztory Benedyktynów w Tyńcu i Kamedułów na Bielanach. Była też
wycieczka helikopterem nad ukochanymi polskimi górami oraz tradycyjne wieczorne
przekomarzania się z młodzieżą z okna Kurii Metropolitarnej przy ulicy Franciszkańskiej.
Hasło ,,Bóg bogaty w miłosierdzie”, które przyświecało tej pielgrzymce, nieustannie obecne
było w papieskim nauczaniu. Jego egzemplifikacją była encyklika ,,Dives in misericordia”.
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Najdonioślej wezwanie to zabrzmiało w Łagiewnikach, gdzie spełniło się pragnienie Papieża, by
właśnie tam powstało światowe centrum Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie homilii Jan Paweł
II dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu.
Na uroczystości do wnętrza dostało się 5tys. szczęśliwców, najhojniejszych sponsorów
i darczyńców. Był wśród nich Roman Kluska, były szef Optimusa który, przeznaczył na budowę
bazyliki 15mln złotych.
Dwuipółmilionowy tłum wiernych wypełnił 48-hektarową krakowską łąkę. Ludzie gromadzili
się nawet pod górującym nad Błoniami kopcem Kościuszki. Większe zgromadzenie podczas tego
pontyfikatu miało miejsce tylko w 1995r., podczas spotkania z młodzieżą na Filipinach, na które
przybyło ponad 4 mln ludzi. Przed zakończeniem uroczystości na Błoniach fotoreporterzy ze
specjalnych podnośników wykonali panoramiczne zdjęcie, będące niezwykłą pamiątką z IX
pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.
W Kalwarii Papież przemówił słowami modlitwy, które wywołały łzy nawet na twarzach
najtwardszych reporterów: ,,Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj
spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość,
która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki aby nie uległy zgorszeniu. Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską
wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za
owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna”.
Po liturgii Ojciec Święty zwrócił się do zgromadzonych: ,,Dobiega końca moje pielgrzymowanie
do Polski, do Krakowa. Kiedy nawiedzałem to sanktuarium w roku 1979, prosiłem abyście się za
mnie modlili za życia mojego i po śmierci. Dziś dziękuje wam i wszystkim kalwaryjskim
pielgrzymom za te modlitwy i za duchowe wsparcie, jakiego nieustannie doznaję. I nadal proszę: nie
ustawajcie w tej modlitwie, raz jeszcze powtarzam, za życia mojego i po śmierci”.
Kilka godzin później równie wzruszające było pożegnanie na krakowskim lotnisku
w Balicach. ,,Ojczyzno moja kochana, Polsko, […] Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej
być wdzięczna!’’ (Dzienniczek, 1038) Tymi słowami z Dzienniczka świętej Faustyny pragnę Was
pożegnać, drodzy bracia i siostry, moi rodacy!’’.I już na ,,do widzenia’’: ,,Na końcu cóż powiedzieć?
Żal odjeżdżać!” Żegnał go niezwykły chór kilkudziesięciu tysięcy ludzi zgromadzonych na lotnisku,
którzy wraz z zespołem ,,Golec uOrkiestra” śpiewali w nieskończoność: ,,Do Wadowic wróć, do
Ojczyzny wróć!”.

Rok 2003
19 X 2003 - beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty, założycielki Zgromadzenia Misjonarek
Miłości, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla.

Rok 2004
18 III 2004 - wybór abp Józefa Michalika na przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski.
1 V 2004 - przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
14-15 sierpnia 2004 – ostatnia 104 papieska podróż zagraniczna – Francja – Lourdes.
Jan Paweł II po raz drugi odwiedził Lourdes na pamiątkę ogłoszenia przed 150 laty przez Piusa
IX, dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Po raz pierwszy jako Papież
odwiedził Grotę Objawień w Massabielle dokładnie 11 lat wcześniej, w 1983 roku. Podobnie, jak
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tamto nawiedzenie miejsca, w którym w 1859 roku czternastoletniej Bernadetcie Soubirous objawiła
się Matka Boska, także to, trwające niewiele ponad 30 godzin, miało wyjątkowo osobisty charakter.
Bardziej przypominało pielgrzymkę niż oficjalną wizytę. Jan Paweł II przybył do sanktuarium jako
jeden z 6 milionów pielgrzymów, którzy co roku docierają tam z własnymi intencjami.
Znamienne było to, że posunięty w latach Papież, naznaczony przez chorobę i cierpienie,
postanowił zamieszkać w Lourdes pod jednym dachem wraz z niepełnosprawnymi
pielgrzymami. Ten fakt zauważyły i żywo komentowały media na całym świecie. Podkreślano też
ogromny wysiłek, jaki musiał Papież włożyć, by wypełnić wyczerpujący program pielgrzymki. We
Mszy św., odprawionej na błoniach obok bazyliki, wzięło udział ponad 300 tysięcy wiernych,
przybyłych z najodleglejszych zakątków globu. Fascynację wzbudzał wyczuwalny kontakt, jaki
natychmiast został nawiązany między zgromadzonymi a Ojcem Świętym. ,,Nie rozumiem, jak to się
dzieje, że jeden chory i zmęczony człowiek potrafi innym dać tyle radości”. – dziwił się kardynał
Philippe Barbarin.
Ale przejmujące były też chwile prywatnej modlitwy Jana Pawła II w Grocie Objawień. Jeszcze
przed wyjazdem z Rzymu Papież obiecał się modlić o pokój dla świata i ,,wewnętrzne przebudzenie
współczesnego człowieka, aby mógł na nowo odkryć świętość prawa Bożego i wynikające z niego
moralne obowiązki”.
Oceniający papieską pielgrzymkę do Lourdes wskazywali na jej fundamentalne znaczenie
w całym pontyfikacie. Papież z wielką siłą przypomniał bowiem, kto jest ważny w Kościele. To
ludzie chorzy, cierpiący, ubodzy, bezdomni, zepchnięci na margines społeczeństwa.

Rok 2005
13 II 2005 - śmierć s. Łucji dos Santos - ostatniej wizjonerki z Fatimy.
14 III 2005 - W Warszawie odbywa się polska promocja książki Jana Pawła II „Pamięć
i tożsamość" wydanej przez Znak.
2 IV 2005 - O godzinie 21.37 Jan Paweł II umarł. Przy łożu umierającego papieża
zgromadzili się jego najbliżsi polscy przyjaciele i współpracownicy. Na chwilę przed
śmiercią powiedział "amen". Papież umierał, trzymając za rękę swego osobistego
sekretarza Stanisława Dziwisza.
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