
100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II 

W poniedziałek 18 maja bieżącego roku przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II, papieża, jednego 

z największych Polaków, który zmienił oblicze świata i Kościoła. 

 

Karol Wojtyła, bo tak się nazywał przyszły papież, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach. Szkołę 

podstawową ukończył w 1929 roku, a w 1938 r. średnią i przeniósł się do Krakowa. 

1 listopada 1946 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy, a 28 września 1958 

zostaje konsekrowany na biskupa, zaś 30 grudnia 1963 nominowany na arcybiskupa metropolitę 

krakowskiego. 29 maja 1967 zostaje mianowany kardynałem. 16 października 1978 zostaje wybrany 

papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II. Jest pierwszym papieżem nie-Włochem od kilkuset lat i pierwszym 

papieżem-Polakiem. 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37, w wigilię święta 

Miłosierdzia Bożego. 1 maja 2011 r. w Święto Miłosierdzia Bożego, 

zostaje beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI, a 3 lata później 

27 kwietnia 2014 r., także w Niedzielę Miłosierdzia zostaje 

kanonizowany przez papieża Franciszka. 

Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do 

obalenia systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju 

po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, 

troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni 

Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm 

Kościoła Katolickiego. Zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu 

Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.  

Św. Jan Paweł II jest patronem rodzin i Światowych Dni Młodzieży. 



Zachęcamy do zapoznania się z postacią tego wielkiego Świętego, jak i wydarzeniami z okazji setnej 

rocznicy.  

Pod adresem http://www.dowroclawia.pl/ można znaleźć teksty wystąpień papieskich, świadectwa 

związane z osobą Świętego Jana Pawła II oraz bogatą dokumentację fotograficzną spotkań na naszej 

dolnośląskiej ziemi. 

Ponadto wiele interesujących informacji i materiałów można znaleźć pod podanymi poniżej linkami. 

https://www.centrumjp2.pl/ 

https://www.centrumjp2.pl/biografia-jana-pawla-ii/ 

https://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jan-Pawe%C5%82-II.-Cz%C5%82owiek-

odwagi.-Materia%C5%82-dydaktyczny.pdf 

https://opoka.news/100-rocznica-urodzin-sw-jana-pawla-ii 

https://diecezja.pl/100-lecie/ 
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