
Papież Jan Paweł II: 
→ Był 264 papieżem. 
→ Pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. 
→ Jego pontyfikat trwał przez 26 i pół roku (9666 dni). 
→ Odbył 104 podróże zagraniczne ( w tym do Polski 8 razy), odwiedzając wszystkie 
    zamieszkane kontynenty. 
→ Odbył także blisko 100 podróży na terenie Włoch.  
→ Kreował kardynałami 231 duchownych katolickich (w tym 10 Polaków). 
→ Za jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. 
→ Ogłosił on błogosławionymi w sumie 1338 osób, a kanonizował 482 (w tym 51 
    Polaków). 
→ Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 41 li- 
    stów apostolskich, wiele innych dokumentów oraz 18 książek. 
→ Porozumiewał się swobodnie w językach: polskim, włoskim, francuskim, niemiec- 
    kim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, łacinie i klasycznej grece. 
→ Zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim  
    ludziom, papieża-apostoła. Nie zmieniło się to nawet po zamachu. 
→ Bardzo chętnie spotykał się z młodzieżą. Zapoczątkował tradycję Światowych Dni  
    Młodzieży. 
→ Do momentu śmierci Jana Pawła II w Polsce powstało ponad 230 dzieł figural- 
    nych. W okresie 2005-2007 kolejnych 200. 
 
 

 

Podróże apostolskie do Polski: 
I pielgrzymka (2-10 czerwca 1979) 
II pielgrzymka (16-23 czerwca 1983) 
III pielgrzymka (8-14 czerwca 1987) 
IV pielgrzymka (1-9 czerwca, 13-20 sierpnia 1991) 
V pielgrzymka (22 maja 1995) 
VI pielgrzymka (31 maja-10 czerwca 1997) 
VII pielgrzymka (5-17 czerwca 1999) 
VIII pielgrzymka (16-19 sierpnia 2002) 
 

Zwyczaje Jana Pawła II 
● Pierwsze swoje przemówienie wygłosił po włosku, a nie jak dotąd jego poprzedni-
cy po łacinie. 
● Przy składaniu homagium nie pozwolił klęknąć przed sobą. 
● Liczne pielgrzymki. 
● Zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką. 
● Msze święte dla wielkich tłumów. 
● Wygłaszanie całych homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do które-
go przybywał z pielgrzymką. 
● Spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych religii. 
● Prywatne spotkania z wiernymi. 
● Bezpośrednie spotkania z ludźmi w trakcie pielgrzymek. 
● Żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi. 
● Chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. 
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    Modlitwa o beatyfikację  
            Jana Pawła II 
 

Boże w Trójcy Przenajświętszej,  

dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi  

Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja  

ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno  

Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu  

miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam  

żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest 

miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego 

zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie  

z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Jan 

Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen. 
 


