
Jan Paweł II – JEGO OBRAZ 
W MOIM SERCU 



Jan Paweł II 
Jan Paweł II  właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził 
się  18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 

2005 w Watykanie – polski biskup rzymskokatolicki, 
biskup pomocniczy krakowski, a następnie 

arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, 
zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski , 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto 
Watykan , kawaler Orderu Orła Białego, święty 
Kościoła katolickiego. Poeta i poliglota, a także 

aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, 
fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu 

chrześcijańskiego. 



13 października 1946 r. - Karol Wojtyła 
zostaje diakonem 
1 listopada 1946 r. - Karol Wojtyła 
przyjmuje święcenia kapłańskie 
4 lipca 1958 r. - Karol Wojtyła został 
mianowany biskupem 
13 stycznia 1964 r. - Karol Wojtyła został 
mianowany arcybiskupem metropolitą 
krakowskim 
16 października 1978r. - Karol Wojtyła 
zostaje papieżem. 

 
 
 
 

 Najważniejsze daty z życia papieża 



Pontyfikat 
Głównym wykładnikiem pontyfikatu Wojtyły były 
pielgrzymki. Z tego też powodu został on wkrótce 

potem nazwany: „papież-pielgrzym”. 
 

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) 



Podróży zagranicznych Jan Paweł II odbył 
104, odwiedzając w tym czasie 132 kraje, 

niektóre wielokrotnie a w nich prawie 900 
miejscowości. Przemierzył w tym czasie bez 

mała 1 650 900 km, czyli mniej więcej 
trzykrotną odległość Ziemi od Księżyca lub, 
używając bardziej ziemskiego porównania, 
ponad 30 razy pokonał długość równika. W 
podróżach spędził 586 dni. Odwiedził m. in.: 

Polskę - 9 razy, USA - 7 razy, Francję - 6 razy, 
Meksyk - 5 razy, Hiszpanię - 5 razy. 



Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II 
beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób 

niż jakikolwiek poprzedni papież. Ogłosił 
błogosławionymi w sumie 1338 ludzi, a świętymi 

482 osoby, podczas 51 uroczystości. 



Posługa Jana Pawła II w stolicy św. Piotra w 
Rzymie trwała prawie 27 lat . Pontyfikat ten 

zaznaczył  się całym pasmem najrozmaitszych 
"rekordów" i "premier", czyli przedsięwzięć 
podejmowanych po raz pierwszy w dziejach 

właśnie przez tego Papieża. 



Ojciec Święty Jan Paweł II: 
 
ogłosił: 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 
konstytucji apostolskich oraz 43 listy 
apostolskie, 
zwołał: 9 konsystorzy 
przewodniczył: 6 zwyczajnym zgromadzeniom 
generalnym Synodu Biskupów i jednemu 
zgromadzeniu nadzwyczajnemu, 7 
zgromadzeniom specjalnym Synodu 
Biskupów. 





Wielki człowiek - autorytet 

W życiu każdego człowieka bardzo 
ważne jest posiadanie kogoś, kogo 

można nazwać autorytetem. 
Autorytetem jest osoba budząca 

zaufanie, mająca wpływ na zachowanie, 
myślenie innych ludzi. Człowiekiem, 
który z pewnością charakteryzuje się 

tymi cechami był Jan Paweł II. 



Papież był osobą, która swym zachowaniem, 
słowami i wiarą dawała przykład do 

naśladowania. Jan Paweł II był papieżem 
który miłością nawracał serca, darował pokój 

ludzkości, żarliwie miłował Boga i szczerze 
kochał wszystkich ludzi. Przykładem, który 
potwierdzi moje argumenty były Jego liczne 

pielgrzymki, które odbywał w celu spotkania 
się z wierzącymi. Poprzez te wizyty, docierał 

do serc i umysłów ludzkich. W ten sposób 
jednoczył ludzi, a swoimi słowami wpływał 

na ich myślenie i nawracał 
na właściwą drogę. 



Kolejną rzeczą godną naśladowania jest 
fakt, że Papież był człowiekiem 

wykształconym. Władał biegle wieloma 
językami, pisał wiersze i książki. 



Ważną cechą dzięki której mogę nazwać Go 
autorytetem jest Jego ogromna i szeroka 
tolerancja. Nie tylko tolerancja wobec 

wszystkich narodowości ale także ludzi 
innej wiary i poglądów. 

 
„ Prawo do życia nie jest tylko kwestią 
światopoglądu, nie jest tylko prawem 

religijnym, ale jest prawem człowieka.” 



Istotny jest również fakt, że Jan 
Paweł II był człowiekiem, który 

potrafił wybaczać nawet najgorsze 
krzywdy, których doświadczył. 

Ludzi w naszych czasach są 
zawistni, co jest grzechem. Idźmy w 
ślady Papieża Polaka i wybaczajmy. 



Głównym celem misji papieskiej było 
rozpowszechnienie i utrzymanie 

pokoju na świecie. Karol Wojtyła 
wywierał na to ogromny nacisk. Świat 

jest przepełniony przestępczością, 
agresją i złem, a przecież każdy 

człowiek pragnie pokoju. Papież jako 
przewodnik pomagał w dążeniu do tak 

trudnego celu. 



Ojciec Święty i Ojciec 
młodzieży 



Jan Paweł II był przyjacielem młodzieży 
i miał do niej szczególne podejście. 

Potrafił do niej dotrzeć i sprawić, że 
chciała słuchać jego nauki. Wiedział, że 

to ona jest przyszłością narodu, więc 
należy zrobić jak najwięcej, aby wskazać 

jej właściwy kierunek w życiu i pomóc 
kształtować charakter .   





Dbał o pokój na świecie. Jeden 
człowiek a miał wpływ na losy 
całego świata. To bez wątpienia 

jest godne podziwu! 
 

Mawiał: „Nie ma pokoju bez 
sprawiedliwości, nie ma 

sprawiedliwości bez 
przebaczenia.” 



Jan Paweł II – mój autorytet 
 

Prezentację wykonał Seweryn Czech 


