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Karol Wojtyła urodził się 100 lat temu. Rocznica urodzin Jana Pawła II to okazja, by wspominać
pontyfikat, który trwał ponad 26 lat i pod wieloma względami był wyjątkowy i rekordowy!
Podczas ósmego głosowania, o godz. 16:30 w poniedziałek 16 października 1978 roku Karol Wojtyła
zdobył głosy 99 ze 111 kardynałów biorących udział w konklawe. Przyjął imię Jana Pawła II. Wybór
ten sam w sobie był przełomem. Pierwszy raz od XVI wieku papieżem nie został wybrany Włoch,
pierwszy raz papieżem został Polak. Kardynałowie zdawali sobie sprawę z tego, że Karol Wojtyła
pochodził z kraju rządzonego przez komunistów, był człowiekiem "zza żelaznej kurtyny".
"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą". (Jan
Paweł II)
W czasie swojego pontyfikatu papież odbył w sumie 104 podróże apostolskie. To absolutny rekord,
gdy mówimy o papiestwie. Jan Paweł II był na wszystkich kontynentach, odbył też niemal 100
pielgrzymek na terenie Włoch. W czasie swoich wizyt niemal zawsze ściągał tłumy ludzi, którzy chcieli
go słuchać. W długiej historii swojego pontyfikatu spotkał się też niemal ze wszystkimi
najważniejszymi przywódcami politycznymi i religijnymi drugiej połowy XX wieku.
"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na
zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania,
który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie"(Jan Paweł II)
Największe zgromadzenie w historii ludzkości również miało miejsce za sprawą Jana Pawła II. W 1995
roku, podczas Światowych Dni Młodzieży w Manili, w jednym miejscu zebrały się ponad cztery
miliony osób z ponad 100 krajów na świecie! Jak dotąd nikomu nie udało się pobić takiego rekordu.
Także największe zgromadzenie ludzi w historii Polski miało miejsce na krakowskich Błoniach,
podczas ostatniej pielgrzymki papieża do ojczyzny w 2002 roku. Na mszę z Janem Pawłem II przybyło
wtedy ponad 2,5 miliona ludzi, głównie Polaków. Szacuje się, że w trakcie pontyfikatu Jan Paweł II
pokonał ponad milion kilometrów. Nie dziwi więc fakt, że jeszcze za swojego życia otrzymał
przydomek "papieża pielgrzyma".
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"(Jan Paweł II)
Swoje pierwsze przemówienie wygłosił po włosku, a nie po łacinie, jak było to w zwyczaju.
Zniwelował bariery oddzielające go od ludzi, spotykał się z nimi bezpośrednio, żartował, błogosławił,
rozmawiał. Zapraszał na prywatne msze, obiady, śniadania. Spotykał się z artystami i naukowcami.
Żywo interesował się kulturą, brał udział w koncertach i projekcjach filmowych. Jan Paweł II z
niebywałą konsekwencją niwelował wszelkie bariery oddzielające go od ludzi, ich problemów i
normalnego życia. Szczególnie kochał młodzież. Jan Paweł II mówił do młodych: - Wy jesteście
przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją.
"Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości
szczególnej"(Jan Paweł II)
Jan Paweł II wprowadził Kościół w III tysiąclecie. Papież odwiedził w tym czasie Ziemię Świętą, gdzie
modlił się w Bazylice Grobu Pańskiego i przed Ścianą Płaczu. Podczas jubileuszu Ojciec Święty wyznał

winy Kościoła wobec świata, co wielu uważa za jego największą zasługę. Przeprosił za winy
popełnione w służbie prawdy, za inkwizycję, podziały w Kościele, czyny przeciw miłości, pokojowi,
prawom narodów, godności kultur i religii, czyny godzące w godność kobiet i jedność rodzaju
ludzkiego, przeciwko prawom człowieka oraz społeczności Żydów. Wyznanie win Kościoła nie
podobało się wielu hierarchom, jednak papież nie zrezygnował z tego aktu, który do dziś uważany
jest za początek oczyszczenia w Kościele. Był to także kolejny krok na drodze do pojednania
międzyreligijnego, które papież bardzo mocno wspierał przez cały okres swojego pontyfikatu.
"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar
zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś
obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować"(Jan Paweł II)
Jan Paweł II wybitnie przyczynił się do upadku bloku komunistycznego. Jego pielgrzymki do Polski
wywarły niesłychany wpływ na cały naród, mobilizując go do walki o wolność i zrzucenia jarzma
komunizmu. Podczas swoich wystąpień w Polsce papież głośno mówił o solidarności i wolności. Jego
słowa wypowiedziane na zakończenie kazania na placu Zwycięstwa z 1979 roku uważane są przez
wielu za prorocze. Jan Paweł II mówił wtedy: - I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan
Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam
wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!.
"Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To
nas wyróżnia"(Jan Paweł II)
Karol Wojtyła pamiętał dobrze czasy II wojny światowej. Dlatego w przypadku każdego konfliktu
apelował o pokój i rezygnację z przemocy. W 1986 roku papież wystąpił z niezwykłą inicjatywą
ekumenicznego spotkania przedstawicieli wszystkich religii i wspólnej modlitwy o pokój. Propozycja
ta odbiła się szerokim echem w świecie, liczne grupy zbrojne walczące na różnych frontach
zapowiedziały, że na ten dzień wstrzymają działania. Do spotkania doszło 27 października 1986 roku
w Asyżu. Przedstawiciele 47 delegacji reprezentujących 13 największych światowych religii modlili się
o pokój.
"Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak
tylko razem"
"Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują,
błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają"(Jan Paweł II)
Papież nauczał o godności ludzkiego cierpienia, które może zjednoczyć człowieka z cierpiącym
Chrystusem. Jan Paweł II zawsze znajdował czas na spotkania i rozmowy z chorymi i
niepełnosprawnymi. Śmierć papieża w 2005 roku była dla wielu ludzi na świecie lekcją godnego
znoszenia cierpienia i przyjęcia śmierci.
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Kochani uczniowie,
W związku z jubileuszem tego wielkiego Polaka Karola Wojtyły- Jana Pawła II ogłaszam piątek 22
maja - dzień wolny od nauki zdalnej!!!
Jednak proponuję ,by każdy uczeń naszej szkoły wraz z rodzicami/ zwłaszcza niższe klasy/
poświęcili trochę czasu tej osobistości oglądnięciem filmu, dokumentów itp. na internecie o tej
osobistości słynnej na całym świecie. Niech każdy z Was w kilku zdaniach napisze do swego
wychowawcy co oglądnął? Co go zainteresowało? Najciekawsze krótkie wypracowania umieścimy
na stronach internetowych szkoły, facebooku szkoły.
https://biogram.jp2online.pl/
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