Jan Paweł II
„Życiorys - Ojczyzna - Duch Święty”
1. Życiorys
Karol Wojtyła był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach,
wspinającym się po górach, pływającym kajakiem. Był też pierwszym
Słowianinem, który zasiadł na tronie Piotrowym. To Polak Karol Wojtyła,
który przez blisko 27 lat był głową Kościoła katolickiego.
Jego historia rozpoczyna się w Wadowicach. Tu 18 maja 1920 roku
urodził się drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Na chrzcie
otrzymał imiona Karol Józef. Pierwsze lata życia spędził w skromnej
kamienicy przy ulicy Kościelnej 7. W dzieciństwie najczęściej nazywano go
Lolkiem. Był zdolny i wysportowany. Regularnie grał w piłkę nożną, jeździł
na nartach. Jako 9-letni chłopiec stracił matkę, potem także starszego brata
Edmunda.
W 1938 roku razem z tatą Karol przeniósł się do Krakowa. Tu rozpoczął
studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wybuchu wojny
przerwał studia, zaczął pracować fizycznie w kamieniołomie i zakładach
chemicznych. Znalazł czas na rozwijanie swojej teatralnej pasji. W 1941 roku
Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny. W tym samym roku
zmarł ojciec przyszłego papieża. Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do
Krakowskiego Seminarium Duchownego. Cztery lata później – 1 listopada
1946r. – otrzymał święcenia kapłańskie przez posługę Adama kardynała
Sapiehy – ówczesnego metropolity krakowskiego. Święceń udzielono
ks. Karolowi w kaplicy Domu Biskupów krakowskich, zaś prymicyjną ofiarę
Mszy Świętej sprawował w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. Jego
kapłańska droga rozpoczęła się od Rzymu, gdzie kontynuował studia, potem
była praca w kolejnych polskich parafiach – najpierw w Niegowici, następnie
w parafii św. Floriana w Krakowie. Tu ksiądz Wojtyła szczególną uwagę
poświęcał młodzieży. Były wspólne wycieczki, naznaczone modlitwą,
zamyśleniami nad Słowem Bożym i wspólną rekreacją. By zmylić milicję,
zdejmował sutannę i kazał się nazywać wujkiem. Był uwielbiany przez
parafian, zwłaszcza młodzież.
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W 1958 roku Karol Wojtyła został mianowany przez Ojca Świętego
Piusa XII biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Konsekracja
biskupia miała miejsce w Katedrze Wawelskiej 28 września, nowo mianowany
biskup jako dewizę swojego posługiwania obrał słowa „Totus tuus” – „Cały
Twój”, które towarzyszyć mu będą do końca posługi pasterskiej. Jako biskup
pomocniczy i biskup diecezjalny aktywnie uczestniczył w obradach Soboru
Watykańskiego II. Ojciec Święty Paweł VI mianuje abpa Wojtyłę – pasterza
Kościoła krakowskiego Kardynałem w 1967 roku. Stał się odtąd znanym
w Europie autorytetem.
16 października 1978 roku Polak Karol Wojtyła został papieżem. Był
pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. Pontyfikat
Jana Pawła II zalicza się do jednego z najdłuższych. Trwał 9666 dni. W tym
czasie Ojciec Święty ogłosił błogosławionymi ponad 1300 osób, kanonizował
480 świętych. Papież Polak otworzył Watykan i papiestwo na ludzi. W czasie
pontyfikatu odwiedził 135 krajów. Do ojczyzny pielgrzymował osiem razy.
Przez wiele lat Ojciec Święty zmagał się także z ciężkimi chorobami. W lutym
2005 roku jego stan zdrowia zaczął się gwałtownie pogarszać. 2 kwietnia 2005
roku, o godz. 21.37, Jan Paweł II powrócił do Domu Ojca.
Już w czasie pogrzebu papieża Jana Pawła II wybrzmiewały słowa:
Santo Subito – Święty natychmiast! Miesiąc po pogrzebie rozpoczął się proces
beatyfikacyjny Jana Pawła II.
1 maja 2011, w Święto Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej Mszy
Świętej na placu św. Piotra w Rzymie nastąpiła beatyfikacja polskiego papieża.
Uroczystością przewodniczył papież Benedykt XVI, zaś 27 kwietnia 2014
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, papież Franciszek podczas uroczystej Mszy
Św. na placu świętego Piotra przy koncelebrze emerytowanego papieża
Benedykta XVI, bł. Jan Paweł II razem z bł. Janem XXIII został ogłoszony
świętym i włączony w poczet świętych Kościoła katolickiego.
2 kwietnia 2011 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów ogłosiła, że dniem wspomnienia liturgicznego Jana Pawła II
będzie 22 października – data inauguracji pontyfikatu w 1978.
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2. Ojczyzna
W 2018r. obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, z tej okazji warto wspomnieć o pielgrzymkach Ojca Świętego
Jana Pawła II do Ojczyzny:
I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II przebiegała pod hasłem „Gaude Mater
Polonia” ( Raduj się, Matko Polsko). Jej celem był udział papieża w obchodach
900. rocznicy śmierci św. Stanisława – patrona Polski. To właśnie podczas tej
pielgrzymki na Placu Zwycięstwa(dawniej Piłsudskiego) padły znane słowa:
„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi
tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi!”
II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)
Odbyła się w okresie stanu wojennego. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem:
„Pokój Tobie, Polsko - Ojczyzno moja!”.
III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)
Trzecia pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Do końca ich umiłował”.
Tematyka homilii papieskich podczas tej wizyty koncentrowała się wokół
Eucharystii. Jednym z głównych celów trzeciej pielgrzymki Ojca Świętego był
jego udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym. Jan Paweł II dokonał
też dwóch beatyfikacji – Karoliny Kózkównej i biskupa Michała Kozala.
IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–20 sierpnia 1991)
Czwarta Pielgrzymka pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” i była
pierwszą pielgrzymką do wolnej Polski. W sierpniu Jan Paweł II
przewodniczył obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie,
którego hasłem było: „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”
V pielgrzymka (22 maja 1995)
Piąta pielgrzymka była najkrótszą i nieoficjalną wizytą Jana Pawła II w Polsce.
Trwała tylko jeden dzień. Hasło wizyty w brzmiało: „Zło dobrem zwyciężaj”.
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VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997)
Przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”.
VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)
Hasło pielgrzymki brzmiało: „Bóg jest miłością”. Podczas siódmej pielgrzymki
Jan Paweł II rozważał przede wszystkim 8 ewangelicznych błogosławieństw.
Wzywał także do nawrócenia w obliczu nadchodzącego Wielkiego Jubileuszu
chrześcijaństwa.
VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)
Hasłem ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski było „Bóg bogaty
w miłosierdzie”. Głównym celem pielgrzymki było poświęcenie Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.

3. Duch Święty
Rok 2017/2018 obchodzony jest w Polsce jako rok Ducha Świętego. Do
darów Ducha Świętego zaliczamy dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa,
umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Do owoców Ducha Świętego należą:
miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość,
wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.
Św. Jan Paweł II nauczał w swoich Encyklikach o Osobach Trójcy
Świętej. Pierwsza z jego encyklik należących do cyklu trynitarnego
(poświęconego Trójcy Świętej) została wydana w 1979r. i nosiła tytuł
„Redemptor hominis”, co oznacza „Odkupiciel człowieka”. Kolejna należąca
do tego cyklu, a nosząca tytuł „Dives in misericordia” (Bogaty w Miłosierdziu)
została wydana w roku następnym i poświęcona Bogu Ojcu. Ostatnia
z encyklik należących do cyklu trynitarnego pod hasłem „Dominum et
vivificantem” (Pana i Ożywiciela) ukazała się w 1986 roku i porusza tematykę
związaną z pneumatologią, czyli teologią Ducha Świętego.
Ważnym aspektem związanym z nauczaniem o Duchu Świętym był rok
1998r. kiedy Ojciec Święty powierzył ten rok Duchowi Świętemu. Przez cały
rok w katechezach środowych poruszał tematykę Ducha Świętego. Łącznie
w tymże roku wygłosił 26 katechez mówiących o Trzeciej Osobie Bożej.
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