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Na pamiątkę setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, rok 2020 uchwałą Sejmu i Senatu
został ustanowiony Rokiem Świętego Jana Pawła II.
Setna rocznica przyjścia na świat Karola Wojtyły, to okazja do przypomnienia
najważniejszych wydarzeń z życia Ojca Świętego.
W Wadowicach wszystko się zaczęło… To tutaj 18 maja 1920 r. urodził się Karol Józef
Wojtyła, syn Emilii i Karola Wojtyłów. Rodzinę utrzymywał ojciec, urzędnik wojskowy. Matka
zajmowała się domem i dziećmi. „Mój Lolek zostanie wielkim człowiekiem.”- mówiła. Tak też się
stało… Studiował polonistykę, pociągał go teatr, a jednak został księdzem.
16 października 1978 Karol Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując imię Jan Paweł
II. Jego pontyfikat trwał prawie 27 lat i był jednym z najdłuższych w historii Kościoła
katolickiego. Jan Paweł II odszedł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37, w wigilię ustanowionego
za swojego pontyfikatu święta Miłosierdzia Bożego. 1 maja 2011 r. został beatyfikowany na
placu św. Piotra w Rzymie, a 27 maja 2014 r. został ogłoszony świętym.
Pontyfikat Jana Pawła II pod wieloma względami był wyjątkowy. Zmienił wiele
dotychczasowych obyczajów panujących w Watykanie. Już w dwa dni po wyborze Jan Paweł II
opuścił Watykan, zrywając z wszelkimi obowiązującymi do tego czasu zwyczajami, udając się
do kliniki im. A. Gemellego, aby odwiedzić przebywającego tam chorego przyjaciela, biskupa
Andrzeja M. Deskura.
Niezwykła była sama osoba papieża.
- Był pierwszym od ponad 455 lat nie-Włochem, który został biskupem Rzymu.
- Na Stolicy Piotrowej zasiadał 9497 dni, czyli 26 lat 5 miesięcy i 16 dni.
- Podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył ponad 1650900 km, co odpowiada
30-krotnrmu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a
Księżycem.
- Ogółem odwiedził 132 kraje oraz ok. 900 miejscowości.
- W podróżach spędził 586 dni.
- Najwięcej razy odwiedził Polskę – 9, USA -7, Francję – 6 , Meksyk I Hiszpanię – po 5
razy.
- Wygłosił ponad 2400 przemówień.
- Ogłosił 14 encyklik ( miał zwyczaj podpisywania ich złotym atramentem).
- Mianował 232 kardynałów ( w tym 10 Polaków).
- Rekordowa jest liczba wyniesionych przez niego na ołtarze- 478 świętych i 1318
błogosławionych.
- Jako pierwszy papież odwiedził synagogę, meczet i kościół luterański.
- Znał 7 języków obcych. Biegle władał angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim,
hiszpańskim, rosyjskim, mówił także po łacinie.
- Był pierwszym w historii papieżem, który wziął udział w koncercie rockowym.
- Kochał góry.
- Uprawiał wspinaczkę górską, narciarstwo, kajakarstwo i pływanie.
- Czytał bez okularów i nie nosił zegarka.
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- Był pierwszym papieżem, który napisał list do dzieci.
- Wprowadził do Watykanu internet.

Jego słowa i osobisty wkład zmieniły bieg historii świata. Przede wszystkim jednak
odmienił miliony ludzkich serc na całym świecie.
(Źródła: pl.aleteia.org, voxdomini.pl, interia.pl )
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