Jan Paweł II – aforyzmy
 Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
 Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.
 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to,
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
 Czujesz się osamotniony? Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej
samotny.
 Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.
 Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!
 Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.
 Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.
 Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed
oczami Boga.
 Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.

Anegdoty
Jan Paweł – Pawłowi
Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec zebranym na mszy tak spodobały się
cytowane przez Papieża słowa św. Pawła, że przerwali mu i zaczęli bić brawo. Kiedy
Ojciec Święty znów doszedł do głosu, przerywając przygotowaną mowę, stwierdził:
"Dziękuję w imieniu świętego Pawła". "
Jak się czuje piesek?"
Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc sprowadził sobie
nasz elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową
umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się
czuje Papież", rzekł: "Jak się czuje piesek?". Papież spojrzał na niego zdumiony, po
czym odpalił: "Hau, hau".
Papieskie wagary
Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci: "Dano wam dziś
wolne w szkole?". "Tak" - wrzasnęła z radością dzieciarnia. "To znaczy - skomentował
Jan Paweł II - że papież powinien częściej tu przyjeżdżać".
"Z wami dziecinnieję"
Podczas jednej ze swoich wizytacji rzymskich parafii Papież - jak to ma w zwyczaju wdał się w rozmowę z dziećmi.
- Wy jesteście młodzi, a ja już jestem stary - powiedział.
- Nie, nie jesteś stary - gromko zaprotestowały dzieci.
- Tak, ale jak jestem z wami, to dziecinnieję
- replikował Papież
Jeździć po kardynalsku
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy
uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach.
Wojtyła uśmiechnął się i odparł: - Co nie
uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na
nartach!
"Wszyscy sobie poszli"
Któregoś wieczoru, podczas szpitalnej
rekonwalescencji w klinice Gemelli po
zamachu na Placu świętego Piotra, Papież
wyszedł ze swojego pokoju na opustoszały korytarz. Rozejrzał się i powiedział: "Ładne
rzeczy, wszyscy sobie poszli, a mnie zostawili!".
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANA PAWŁA II
W KRAŚNIKU
Oddajemy w Wasze ręce specjalny numer gazetki
„Szóstka” poświęcony w całości Patronowi naszej szkoły –
Janowi Pawłowi II. Zamieściliśmy w nim informacje
i ciekawostki związane z postacią Papieża
Tysiąclecia. Czytajcie uważnie, a uda Wam się
na pewno odpowiedzieć na pytania, które
zamieszczamy
poniżej.
Przyjemnej
lektury i dobrej zabawy!
1. W którym roku Karol Wojtyła został
wybrany papieżem?
2. Ile odbył w sumie pielgrzymek jako
papież?
3. Ile razy odwiedził w tym czasie
Polskę?
4. Ile języków znał biegle?
5. Jakie

słowa

pomniku Jana Pawła II przed nasza szkołą?

znajdują

się

na

Papież-Polak
Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak
pierwszym po 455 latach (od czasu pontyfikatu Hadriana VI)
Rzymu,
niebędącym
Włochem.
Wielokrotnie
sam
przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z
wiersza „Słowiański papież”. Wybór na głowę
Kościoła osoby z kraju komunistycznego
wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie
Wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.

Podróże
również
biskupem

Zwyczaje Jana Pawła II
Dzięki samemu papieżowi nastąpiły
ogromne zmiany w Watykanie, a także w
postrzeganiu osoby papieża przez społeczność
zarówno katolicką jak i pozostałych chrześcijan
oraz wyznawców innych religii. Zaraz po swoim
wyborze na Stolicę Apostolską, przy składaniu
homagium nowo wybranemu papieżowi, Jan Paweł II nie pozwolił prymasowi
Wyszyńskiemu uklęknąć przed sobą. Pierwsze przemówienie wygłosił po włosku, a więc
w języku narodu, do jakiego przemawiał. Do tej pory przyjęte było, że papież zawsze
swoje pierwsze przemówienie wygłasza po łacinie. Do kolejnych nowości w tym
pontyfikacie należą:
 liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we Włoszech),
 zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką,
 msze święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach,
placach itp.,
 wygłaszanie całych homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do
którego przybywał z pielgrzymką (porozumiewał się swobodnie w językach:
polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim,
portugalskim, łacinie i klasycznej grece),
 udział
zespołów folklorystycznych w czasie mszy,
 spotkania z duchownymi innych wyznań oraz
odwiedziny świątyń różnych religii (chrześcijańskich
oraz niechrześcijańskich),
 udział
w
przedsięwzięciach
artystycznych:
koncertach, występach zespołów, projekcjach
filmowych,
 prywatne spotkania z wiernymi,
 bezpośrednie
spotkania
z
ludźmi
w trakcie pielgrzymek,
 żarty i bezpośredniość w kontaktach
z ludźmi.
Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII
papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych
elementów ceremoniału, jednakże Jan Paweł II
zniwelował większość barier, przyjmując postawę
papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieżaapostoła.
Nie zmieniło się to nawet po zamachu.



Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże
zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu
miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in.
pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie
uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej).
Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził Polskę (8 razy), USA (7 razy),
Francję (7 razy).
Podróże apostolskie do Polski:
I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)
II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)
III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)
IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–20
sierpnia 1991)
V pielgrzymka (22 maja 1995)
VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca
1997)
VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)
VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)
Jan Paweł II odbył także blisko 100 podróży na terenie Włoch.

Proces beatyfikacyjny
13 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
przysługuje tytuł Sługi Bożego. Formalnie proces rozpoczął się 28 czerwca 2005, kiedy
zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego.
1 maja 2011 ok. godz. 10:40 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas
uroczystej mszy świętej na placu Św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież
Benedykt XVI, a uczestniczyło w nim wiele zagranicznych delegacji. Polskę
reprezentował prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką, wśród obecnych na
placu byli również prezydenci: Włoch Giorgio Napolitano, Meksyku Felipe Calderon,
Bośni Bakir Izetbegović, Albanii Bamir Topi, Estonii Toomas Hendrik Ilves, Beninu
Thomas Yayi Boni, Kamerunu Paul Biya, Demokratycznej Republiki Konga Denis
Sassou Nguesso oraz Hondurasu Porfirio Lobo Sosa. We włoskiej delegacji obecny był
również premier Silvio Berlusconi oraz przewodniczący obu izb parlamentu. Przybył
również przywódca Zimbabwe Robert Mugabe. Belgię reprezentowała rodzina
królewska – król Albert II z królową Paolą, Francję – premier Francois Fillon, Litwę –
premier Andrius Kubilius, Stany Zjednoczone reprezentował ambasador. Liczba
wiernych uczestniczących w nabożeństwie jest szacowana przez włoską policję na
milion osób, w tym kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Benedykt XVI ogłosił oficjalnie że
dniem wspomnienia liturgicznego bł. Jana Pawła II będzie 22 października – data
inauguracji pontyfikatu w 1978 roku.



