Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach (niedaleko Krakowa).
W 1930 roku rozpoczął naukę w I Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity
w Wadowicach. W pierwszej klasie gimnazjum, wstąpił do kółka ministranckiego
prowadzonego przez księdza Kazimierza Figlewicza. W latach gimnazjalnych objawił się także
talent pisarski i aktorski Karola. Chętnie grał w piłkę nożną, szczególnie na pozycji bramkarza.
Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1938 roku, Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nadszedł 1 września 1939 roku. W wyniku Sonderaktion
Krakau 6 listopada 1939 roku zamknięto Uniwersytet Jagielloński, a profesorów wywieziono
do obozu Sachsenhausen. Karol znalazł pracę w Zakładach Chemicznych „Solvay” w Borku
Fałęckim. Ciężka praca w kamieniołomach dawała względne bezpieczeństwo, gdyż Niemcy
uznawali zakład za potrzebny. W 1942 roku Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do tajnego
seminarium duchownego. Rano asystował przy mszy księciu metropolicie Adamowi Sapiesze,
a potem pracował w „Solvayu”. Noce poświęcał nauce. Po wojnie, w sierpniu 1946 roku
Wojtyła ukończył celująco czteroletnie studia teologiczne. 1 listopada z rąk kardynała
Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju Wojtyła został skierowany do
niewielkiej miejscowości Niegowić. Był wikariuszem w parafii, jednocześnie obronił
poszerzoną wersję swojej rozprawy doktorskiej. Następnie Wojtyła objął parafię św. Floriana
w Krakowie. Wojtyła cieszył się sympatią wiernych, w szczególności młodzieży, dla której
prowadził duszpasterstwo. Na przeprowadzane przez niego rekolekcje przychodziły setki
osób. Jeździł z młodymi na pielgrzymki, wędrówki górskie i spływy kajakowe. Studenci
skupieni wokół księdza, a potem biskupa Wojtyły tworzyli tzw. Środowisko, a do ich
duszpasterza przylgnął przydomek „Wujek”.
Od 1957 jako docent pracę w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce Wojtyła zaczął również wykładać na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, gdzie po dwóch latach objął Katedrę Etyki. Na jego wykłady
przychodziło tylu studentów, że niektórzy musieli siadać na podłodze. Owocem pracy
naukowej oraz rozmów z młodzieżą była książka „Miłość i odpowiedzialność” poruszająca
kwestie teologii ciała.
W bardzo młodym wieku Karol Wojtyła otrzymywał nominacje na kolejne stopnie godności
kościelnych. Był członkiem trzech kongregacji kurii i członkiem Synodu Biskupów. Regularnie
odwiedzał papieża podczas prywatnych audiencji. W lutym 1976 roku został poproszony o
przeprowadzenie rekolekcji dla Kurii Rzymskiej, co było wyjątkowym wyróżnieniem. W maju
1978 roku Karol Wojtyła odwiedził Pawła VI po raz ostatni. 12 sierpnia kardynałowie
Wyszyński i Wojtyła przybyli do Rzymu, by uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych, a
następnie w konklawe, które miało wybrać następcę Pawła VI. 26 sierpnia na nowego
papieża wybrany został Albino Luciani, arcybiskup Wenecji. Przyjął on imię: Jan Paweł I. Nie
dane mu było jednak długo cieszyć się papieską godnością. Zmarł już 28 września tegoż
roku. 4 października odbył się pogrzeb zmarłego papieża, po nim nastąpił okres żałoby oraz

kolejne konklawe. Głosowanie przeprowadzone 16 października 1978 roku wskazało na
nowego papieża Karola Wojtyłę. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy (trzeci pod
względem długości w historii). Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie,
przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po
całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o ubogich, chorych i
starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego
oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu
Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.
Zainicjował ważne wydarzenia dla życia Kościoła:







Światowe Dni Młodzieży – 19 odbyło się za Jego pontyfikatu, z tego 7
Międzynarodowych.
Światowe Dni Modlitw o Pokój – ogłaszał 5-krotnie, pierwszy raz 27 października
1986 r. w Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących Kościoły i wspólnoty
chrześcijańskie oraz 13 religii niechrześcijańskich.
Lata jubileuszowe: Rok Święty Odkupienia (III 1983- IV 1984), Rok Maryjny (VI 1987VII 1988), Rok Rodziny (1994), Wielki Jubileusz Roku 2000 (poprzedzony trzyletnimi
przygotowaniami), Rok Różańca (X 2002 – X 2003), Rok Eucharystii (X 2004 –X 2005)
Światowe Spotkania Rodzin– 4 z nich odbyły się za Jego pontyfikatu; pierwsze w
1994 r. (Rok Rodziny) w Rzymie, następnie w Rio de Janeiro (1997), Rzymie (2000) i w
Manili na Filipinach (2003).

Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37. 13 maja 2005 roku rozpoczął się proces
beatyfikacyjny Jana Pawła II. W odpowiedzi na wołanie wiernych „Santo subito!”, wznoszone
podczas pogrzebu Papieża, nowy papież Benedykt XVI udzielił dyspensy od pięcioletniego
okresu oczekiwania na wszczęcie procesu beatyfikacyjnego.
Beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI. We Mszy św. na placu św. Piotra
uczestniczyło ok. 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. Na datę liturgicznego
wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę
uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża Polaka.
Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27
kwietnia 2014 r. w Rzymie

