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• Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w 
Wadowicach (niedaleko Krakowa) jako drugi syn Karola 
Wojtyły seniora i Emilii. Miał starszego o 14 lat brata 
Edmunda, a jego siostra Olga zmarła tuż po urodzeniu. 
Karol został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku. Rodzina 
Wojtyłów wiodła skromne życie. Ojciec, porucznik, był 
urzędnikiem administracji wojskowej. Matka prowadziła 
dom. W domu Wojtyłów panowała religijna atmosfera, a 
oni sami cieszyli się szacunkiem wśród mieszkańców.  

• Zarówno Sejm, jak i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Sejm Republiki Litewskiej ogłosiły 2020 Rokiem 
Świętego Jana Pawła II. 



Oto wspomnienia z życia Jana Pawła II 
zatrzymane w obiektywie, a także jego 

najważniejsze myśli…



Fotografia pamiątkowa z przystąpienia 
do I Komunii Świętej, 29.05.1929 rok

Źródło: Strona parafii Jana Pawła II – Nowy Sącz



Spływ kajakowy, koniec lat 50
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Ks. abp Karol Wojtyła po wygłoszonym 
referacie (1964)



Ks. abp Karol Wojtyła po wygłoszonym 
referacie (1964)



Obchody Millenium Chrztu Polski, 
Kraków, Wawel, 08.05.1966 rok

Źródło: Strona parafii Jana Pawła II – Nowy Sącz



Trzecia pielgrzymka do Polski, lotnisko wojskowe 
w Gdyni Babich Dołach, 11.06.1987 rok
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Jan Paweł II podczas spotkania z 
wiernymi w Rzymie (21.07.1990)



A teraz kilka zdjęć z Archiwum 
Archidiecezji Krakowskiej



























„Niech zstąpi Duch Twój!  
I odnowi oblicze ziemi... tej 

ziemi!”



„Musicie być mocni. Drodzy Bracia i 
Siostry! 

Musicie być mocni tą mocą, którą daje 
wiara! 

Musicie być mocni mocą wiary! 
Musicie być wierni!”



„Musicie być mocni mocą nadziei, 
która przynosi pełną radość życia  

i nie dozwala zasmucać Ducha 
Świętego.”



„Musicie być mocni  
mocą miłości,  

która jest 
potężniejsza  
niż śmierć...”



„Bóg nie żąda od nas rzeczy, 
które nas przerastają.”



„Droga odkryć naukowych 
 jest zawsze drogą do 

prawdy.”



„Każde ludzkie zadanie, aby 
osiągnęło swój cel, musi znaleźć 

oparcie  
w modlitwie.”



„Nie można zrozumieć 
człowieka bez Chrystusa.”



„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!”



„Nie ma solidarności bez 
miłości!”



„Całość twojego życia sięga 
nieskończenie dalej niż jego 
granice ziemskie: Czeka cię 

niebo.”



„Miłość mi wszystko wyjaśniła,  
Miłość wszystko rozwiązała 

- dlatego uwielbiam tę Miłość,  
gdziekolwiek by przebywała...”



„Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył 
świat. 

On jest z Wami na zawsze.”



„Niech nasza droga będzie wspólna. 
Niech nasza modlitwa będzie pokorna. 

Niech nasza miłość będzie potężna. 
Niech nasza nadzieja będzie większa od 

wszystkiego, 
co się tej nadziei może sprzeciwiać.”



„Należy nie tylko nazwać Kościół Matką, 
ale szanować go i służyć mu, gdyż 

nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za 
Matkę.”



„Człowieka trzeba mierzyć miarą 
serca. Sercem!”



„Człowiek nie może żyć bez 
miłości.”



„Człowieka nie można do końca 
zrozumieć bez Chrystusa.”



„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.”

Święty Janie Pawle II – Módl się za nami


