
134

Wadowice to niewielkie miasto w wojewódz-
twie małopolskim, położone nad rzeką Ska-
wą. Rozsławił je największy i najbardziej zna-
ny na świecie Polak – św. Jan Paweł II, który 
urodził się 18 maja 1920 r. właśnie w Wadowi-
cach. 20 czerwca 1920 r. rodzice, Karol i Emi-
lia, ochrzcili go w kościele parafialnym. Otrzy-

mał wówczas imiona: Karol Józef. W jego życiu było 
wiele trudnych chwil. Tuż przed jego Pierwszą Komunią 

zmarła mu mama. Miał wtedy tylko 9 lat. Trzy lata później umarł star-
szy brat Edmund.

Wielkim autorytetem i wzorem dla młodego Karola był jego ojciec. 
Z niego brał przykład, jak być uczciwym człowiekiem. Gdy Karol budził się 
w nocy, często widział modlącego się ojca. W wieku 8 lat rozpoczął naukę 
w Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity. Nie było to takie gimna-
zjum jak obecnie, ówczesny system szkolnictwa różnił się od dzisiejszego.

Karol był bardzo utalentowany i wysportowany. Grał w piłkę nożną 
i jeździł na nartach. Od pierwszej klasy był ministrantem. Interesował 
się też teatrem i często występował na szkolnych akademiach, recytując 
wiersze. Naukę w gimnazjum ukończył egzaminem maturalnym z oce-
ną celującą. Po maturze z kolegami chodzili na kremówki, jak wspomi-

nał podczas pielgrzymki do Ojczyzny 
w 1999 r.

Gdy rozpoczął studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, za-
mieszkał z ojcem w Krakowie. Trwała 
wtedy II wojna światowa. W wieku 21 
lat stracił ostatnią bliską osobę – zmarł 
jego tata. Wtedy Karol zaczął myśleć 
o kapłaństwie i wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Krakowie. 1 listopada 
1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie, 
a następnego dnia na Wawelu odpra-
wił Mszę Świętą prymicyjną w intencji 
zmarłych rodziców i brata. W 1958 r. 
Karol Wojtyła został mianowany bi-
skupem pomocniczym Krakowa, 
a w 1967 r. papież Paweł VI mianował 
go kardynałem. 16 października 1978 r. 
kardynał Wojtyła został wybrany na 
papieża i przyjął imię Jan Paweł II. 
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Módl się
Duchu Święty, proszę Cię
o dar  Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskona-

łości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar  Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją 

zawsze znajdował,
o dar  Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły 

mnie od Ciebie oderwać,
o dar  Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z sy-

nowską miłością,
o dar  Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, 

obraża. Amen.

Zastanów się
– W czym chciałbyś naśladować św. Jana Pawła II?
– O co chciałbyś poprosić św. Jana Pawła II?

Zapamiętaj
Wadowice, to miejsce, gdzie rozpoczęło się życie Karola Wojty-
ły. W domu rodzinnym uczył się modlitwy, pracy, przyjmowania 
cierpienia. Tam również uczył się miłości.

Zadanie
1.  Naucz się modlitwy do Ducha Świętego, którą przez całe życie 

odmawiał św. Jan Paweł II.
2.  Podaj daty odwiedzin Ojca Świętego Jana Pawła II w jego ro-

dzinnym mieście. 

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale 
zbuduję Kościół mój, a  bramy piekielne go 
nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w  niebie, a  co rozwiążesz 
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

(Mt 16,18-19) 


