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Jan Paweł II
Karol Józef Wojtyła; ur. 18 maja 1920 w Wadowicach,
zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski duchowny
rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958–1964),
a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964–1978),
kardynał (1967–1978), zastępca Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978), 264. papież i 6.
Suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978–2005. Święty
Kościoła katolickiego.
Poeta i poliglota, a także aktor niezawodowy, dramaturg
i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i
przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.

Dzieciństwo i młodość
Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii
z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca koło Kęt i Lipnika.
Ród Kaczorowskich pochodzi z Michalowa koło Szczebrzeszyna.
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
16 godzin po urodzeniu 7 lipca 1916 w Białej. Papież wspominał ją w
opublikowanym po śmierci testamencie – na równi z rodzicami i bratem.
Fakt urodzin i śmierci starszej siostry papieża ujawnił francuski dziennikarz
i filozof André Frossard, autor wydanej w 1982 książki Nie lękajcie się!
Rozmowy z Janem Pawłem II.

Studia i dojrzewanie duchowe
4 maja 1938 zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo
maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na
większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał
studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego Studia rozpoczął w październiku 1938.
W pierwszym roku studiów przeprowadził się wraz z ojcem do
rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. Pozostał
wierny swej pasji – piłce nożnej, uczęszczał na mecze Cracovii.
Od października 1938 do lutego 1941 studiował, uczęszczał na spotkania
grupy literackiej, a także tworzył poezję. W lutym 1940 poznał Jana
Tyranowskiego, który prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy
religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy
czytał pisma św. Jana od Krzyża.

18 lutego 1941 po długiej chorobie zmarł jego ojciec. W 1942 i 1943,
jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej, udawał się
do Częstochowy, by odnowić Śluby Jasnogórskie.
Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów,
zaczął więc w 1940 pracować jako pracownik fizyczny w zakładach
chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 przez rok
w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni wody w Borku
Fałęckim. W tym okresie związał się z „Unią”. Po wejściu jej w skład
Stronnictwa Pracy, był członkiem tej partii.

Biskup, kardynał
4 lipca 1958 Karol Wojtyła został prekonizowany biskupem
tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa.
Konsekracji biskupiej Karola Wojtyły dokonał 28 września
1958 w katedrze na Wawelu, arcybiskup Eugeniusz Baziak –
metropolita krakowski i lwowski. Współkonsekratorami byli
biskupi Franciszek Jop i Bolesław Kominek. W 1962 został
krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji.
Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady II
soboru watykańskiego, w których aktywnie uczestniczył.
Już w tym okresie bardzo dużo czasu poświęcał na podróże
zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i religijnych. W 1963
odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Pielgrzymki

Zamach
13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie
o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego
zamachowca Mehmeta Alego Ağcę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej
Ali Ağca mierzył w jego głowę, jednak Jan Paweł II schylił się wtedy do
małej dziewczynki (Sara Bartoli) i wziął ją na ręce. 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”. Zamach miał
miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w
Fátimie w 1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni.
Później wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości,
będących następstwem postrzału.

Kolejny zamach

Dokładnie rok później papież udał się do Fatimy,
by podziękować Niepokalanemu Sercu Maryi
za uratowanie go od śmierci.
Został wówczas zaatakowany bagnetem przez Juana
Maríę Fernándeza y Krohna,
lecz nie odniósł poważnych obrażeń.
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Choroba
Jan Paweł II od 1992 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. W lipcu 1992 przeszedł operację w celu
usunięcia guza nowotworowego na jelicie grubym. Jego długoletnie
zmagania z chorobą i ze starością były osobistym przykładem
głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał godność
ludzkiego cierpienia i odnosił je do męki Chrystusa.
13 maja 1992 papież, w 11. rocznicę zamachu, ustanowił Światowy
Dzień Chorego. Uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w
domu. Podczas mszy przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował
z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu
sakramentu namaszczenia.

Śmierć Karola Wojtyły
2 kwietnia, w dniu śmierci, o godzinie 7:30 rano, papież zaczął tracić przytomność,
a późnym porankiem przyjął jeszcze watykańskiego sekretarza stanu kardynała
Angela Sodano. Później tego samego dnia doszło do gwałtownego wzrostu
temperatury. Około godziny 15:30 bardzo słabym głosem papież powiedział:
Pozwólcie mi iść do domu Ojca. O godzinie 19 wszedł w stan śpiączki, a monitor
wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. Osobisty lekarz papieski Renato
Buzzonetti stwierdził śmierć papieża Jana Pawła II o godzinie 21:37 czasu
miejscowego, a elektrokardiograf wyłączono po 20 minutach od tej chwili.
Zmarł po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię
Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666. dniu swojego pontyfikatu. Informację o
śmierci papieża podał na placu świętego Piotra dotychczasowy abp Leonardo
Sandri, mówiąc: Najdrożsi bracia i siostry, o godz 21.37 nasz ukochany Ojciec
Święty powrócił do Domu Ojca. Módlmy się za niego. W ciągu ostatnich dwóch dni
życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na bieżąco
wiadomości dochodzące z Watykanu oraz trwając na modlitwie w jego intencji.

Pogrzeb
Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005. Trumnę z prostych
desek z drewna cyprysowego (symbolu nieśmiertelności) ustawiono wprost
na rozłożonym na bruku placu św. Piotra dywanie. Mszy świętej
koncelebrowanej przez kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów, biskupów
i patriarchów katolickich Kościołów wschodnich przewodniczył dziekan
kolegium, kardynał Joseph Ratzinger (który 11 dni później został następcą
zmarłego papieża). Uczestniczyło w niej na placu św. Piotra ok. 300 tysięcy
wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele
różnych religii światowych, w tym duchowni islamscy i żydowscy.
Wielu zgromadzonych na uroczystości ludzi miało ze sobą transparenty
z włoskim napisem santo subito („święty natychmiast”).
W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta
zgromadziło się 5 mln ludzi, w tym ok. 1,5 mln Polaków.

Światowe Dni Młodzieży
Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo
uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985, który ONZ ogłosiło
Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat
roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia
(Dilecti Amici), a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni
Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do
młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego
spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (odbyło się
ono również w Polsce – Częstochowa, 1991).
Zaraz po ogłoszeniu daty beatyfikacji przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko poinformował, iż Jan Paweł II
zostanie patronem Światowych Dni Młodzieży.

Dzień obchodów i patron
2 kwietnia 2011 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów ogłosiła, że dniem wspomnienia liturgicznego
Jana Pawła II będzie 22 października – data inauguracji pontyfikatu
w 1978. We wrześniu 2014 papież Franciszek zarządził wpisanie
świętego Jana Pawła II do powszechnego Kalendarza Rzymskiego
w randze wspomnienia dowolnego.
Jest patronem: rodzin, 8 miast w Polsce (Bełchatowa Bodzentyn,
Ełku, Obornik, Ostrołęki, Świdnicy, Szamocin i rodzinnego miasta
Wadowic), województwa kujawsko-pomorskiego, Światowych Dni
Młodzieży, której był inicjatorem, polsko-ukraińskiego pojednania
oraz Akcji Katolickiej w Polsce.

Jan Paweł II w obiektywie
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