
JAN PAWEŁ II



DZIECIŃSTWO
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 
2005 w Watykanie. Był to drugi syn Karola i Emilii Wojtyły. 

W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej Lolkiem. Był on chłopcem

utalentowanym i wysportowanym. Regularnie grał w piłkę nożną oraz 
jeździł na nartach. 

Gdy miał 9 lat, zmarła jego matka. Trzy lata później zmarł jego brat 
Edmund na szkarlatynę. 



NAUKA

W maju 1938 Karol Wojtyła zdał egzamin 
dojrzałości i zgłosił się na Uniwersytet 
Jagielloński, na filologię polską. W związku 
z tym obaj z Ojcem przeprowadzili się do 
Krakowa. 

W roku 1941 umiera ojciec Karola. Jego 
śmierć była dla niego bardzo dotkliwym 
ciosem. Większość jego przyjaciół uważała, 
iż właśnie ona przesądziła o ostatecznej 
decyzji przyjęcia święceń kapłańskich.



KAPŁAŃSTWO 

1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. W okresie od kwietnia 1945 
do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła 
pracował na uczelni jako asystent i 
prowadził seminaria z historii dogmatu.



W lipcu 1948 roku Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici. Wolny czas starał 
się spędzać z młodzieżą. 

W sierpniu 1949 roku został przeniesiony do parafii św. Floriana w 
Krakowie. Również tu spędzał dużo czasu z młodzieżą oraz na 
wędrówkach. 



4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym 
Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa.



PAPIEŻ 

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.



ZAMACH
Podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 
roku, o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony Mehmeta Alego. 
Zamachowiec opóźnił oddanie strzału prawdopodobnie dlatego, że 
dziewczynka, którą papież trzymał na rękach, lekko przysłoniła go, co 
uniemożliwiło zamachowcowi dokładne wycelowanie. Ranny papież osunął 
się w ramiona stojącego za nim sekretarza, Stanisława Dziwisza. Ochrona 
przewiozła Jana Pawła II do polikliniki Gemelli, gdzie poddano papieża 
sześciogodzinnej operacji.

Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu – wyraził 
to słowami: „Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”. 





PIELGRZYMKI 
Według oficjalnych danych odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 
145 podróży na terenie Włoch. 

Podczas podróży zagranicznych Jan Paweł II odwiedził 130 krajów i ok. 
900 miejscowości. Niektóre kraje odwiedził kilkakrotnie m. in. Polskę, 
Francję, USA, Meksyk, Hiszpanię, czy Portugalię. 
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