Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II, właśc. 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.

Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I,
który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany
trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika.
Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie
Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany
demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego. Za główny cel swojego
papiestwa Jan Paweł II postawił sobie transformację i zmianę położenia Kościoła
katolickiego, chciał „postawić swój Kościół w sercu nowego sojuszu religijnego, który
zgromadziłby żydów, muzułmanów i chrześcijan w wielkiej religijnej armadzie”.
Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem,
z Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą anglikańską. Jan Paweł II podzielał nauczanie
Kościoła w takich kwestiach jak utrzymanie celibatu, potępienie mechanicznej, chemicznej
i hormonalnej antykoncepcji oraz niedopuszczenie kobiet do święcenia, za co był przez
niektórych krytykowany, i choć popierał reformy soboru watykańskiego II, był postrzegany
jako konserwatywny w swojej interpretacji tych reform.

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.
Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 przez księdza Franciszka Żaka, kapelana
wojskowego. Jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Kuczmierczyk, szwagier Emilii, i jej siostra, Maria Wiadrowska.
Pierwszą Komunię przyjął w dniu 25 maja 1929, a sakramentu bierzmowania udzielił mu abp Adam Stefan Sapieha 3 maja
1938; na bierzmowaniu przyszły papież wybrał imię Hubert, na cześć Karola Huberta Rostworowskiego.
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.

W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek.

Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach.
Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic.
W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.

Wczesny okres jego dojrzewania jako nastolatka został naznaczony śmiercią najbliższych.
Gdy miał 9 lat, zmarła matka (13 kwietnia 1929).
Trzy lata później, 5 grudnia 1932, w wieku 26 lat, na szkarlatynę zmarł jego brat Edmund.
Grobowiec rodziców i brata znajduje się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Od września 1930, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum
Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Według jego katechetów, wyróżniała go wówczas ogromna wiara.
W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem.
Katecheta ten miał znaczny wpływ na rozwój duchowy młodego Karola Wojtyły.
Jednym z nauczycieli Karola Wojtyły i jego wychowawcą był Mirosław Moroz (1893–1940), w 1940 zamordowany w Katyniu.
Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem – występował w przedstawieniach
Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów:
żeńskiego im. Michaliny Mościckiej i męskiego im. Marcina Wadowity.

14 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
ulicy 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.

13 października 1946 alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, Karol Wojtyła, został subdiakonem, a tydzień później
diakonem. 1 listopada 1946 w Kaplicy w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na
księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił mszę prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła
wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym
Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)) w Rzymie. Przez okres studiów zamieszkiwał
w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 ukończył studia z dyplomem summa cum
laude i otrzymał stopień doktora za dysertację pt. Problem wiary u św. Jana od Krzyża. Dla potrzeb doktoratu nauczył się języka hiszpańskiego,
by czytać teksty tego karmelitańskiego klasyka mistyki chrześcijańskiej z okresu renesansu w oryginale. Promotorem pracy doktorskiej Karola
Wojtyły był ks. prof. Władysław Wicher.
W lipcu 1948 Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, gdzie spełniał zadania
wikariusza i katechety. Wolny czas starał się spędzać z młodzieżą na łonie natury. W sierpniu 1949 został przeniesiony do parafii św. Floriana w
Krakowie. Tam założył mieszany chorał gregoriański[potrzebny przypis]. Nadal wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Aby zmylić ówczesną
milicję, zdejmował podczas nich sutannę i pozwolił, by nazywano go „wujkiem”.

W 1951, po śmierci kardynała Adama Sapiehy, Karol Wojtyła został skierowany na urlop w celu ukończenia pracy habilitacyjnej.
Dużo uwagi poświęcał także pracy publicystycznej, pisał eseje filozoficzne (np. Personalizm tomistyczny – o Tomaszu z Akwinu, O
humanizmie św. Jana od Krzyża) i szkice. Często publikował w krakowskich periodykach katolickich: miesięczniku „Znak” i „Tygodniku
Powszechnym”. W związku z habilitacją podjął systematyczne studia nad myślą etyczną fenomenologa Maxa Schelera, którego
pisma czytał w oryginale.
Dnia 12 grudnia 1953 jego praca Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maksa Schelera
[taka spolszczona wersja imienia w tytule] została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego UJ, jednak Karol
Wojtyła nie uzyskał habilitacji z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty.
Pisał wiele m.in. na temat chrześcijańskiej etyki seksualnej. W 1960 w wydawnictwie Towarzystwa Naukowego KUL opublikował
książkę Miłość i odpowiedzialność. Była owocem jego studiów oraz rozmów prowadzonych ze studentami i młodymi małżeństwami
w czasie wypraw wakacyjnych.

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. Według szacunków jego kandydaturę
poparło 103 kardynałów na 111 głosujących. Wynik wyboru ogłoszono o godzinie 18:44. Formalna inauguracja
pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy św. na placu św. Piotra 22 października 1978. Jan Paweł II był
pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach (od czasu pontyfikatu Hadriana VI) biskupem
Rzymu niebędącym Włochem oraz mając 58 lat, został wybrany najmłodszym papieżem od czasu wyboru Piusa
IX w 1846, który w chwili wyboru miał 54 lata.

Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził 129 krajów. W swoją pierwszą wyprawę apostolską
wyruszył 25 stycznia 1979 roku. Papież nie przyjechał od razu do ojczyzny, ale udał się do Dominikany, Meksyku
i na Bahamy. W tym samym roku papież odwiedził jeszcze Polskę, Irlandię, Stany Zjednoczone, a także Turcję.
Dziewięć razy odwiedził Polskę

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.
Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził
w szpitalu i nie udzielał się publicznie. Przeszedł grypę oraz zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej.
W czwartek 31 marca tuż po godzinie 11, gdy Jan Paweł II udał się do swej prywatnej kaplicy, wystąpiły u niego silne dreszcze, ze
wzrostem temperatury ciała do 39,6 °C. Był to początek wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową. Czynnikiem
wywołującym była infekcja dróg moczowych w osłabionym chorobą Parkinsona i niewydolnością oddechową organizmie.

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

9 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła
II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez
prawo kanoniczne. Od momentu zezwolenia na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Janowi Pawłowi II
przysługiwał tytuł Sługi Bożego. Formalnie proces na szczeblu diecezjalnym rozpoczął się 28 czerwca 2005 w
diecezji rzymskiej, kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem procesu
został polski ksiądz Sławomir Oder.

27 kwietnia 2014, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej mszy św. na placu świętego Piotra, pod
przewodnictwem papieża Franciszka, przy koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI, bł. Jan Paweł II i bł. Jan
XXIII zostali ogłoszeni świętymi i włączeni w poczet świętych Kościoła katolickiego. W uroczystości uczestniczyło wiele
zagranicznych delegacji, w tym także z Polski. Podczas tej uroczystości papież Franciszek ogłosił św. Jana Pawła II
patronem rodzin. Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy
Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954, jak również była to pierwsza taka uroczystość na Placu Świętego Piotra,
gdzie koncelebrował urzędujący i emerytowany papież.

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.
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