
„To Wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w waszych sercach i rękach”
Jan Paweł II
ŚDM, Toronto, 2002

Pamięć, która nie przemija……100. rocznica urodzin Jana 
Pawła II 

Rok 2020 został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. 

Dokładnie 18 maja obchodzić będziemy 100. rocznicę Jego urodzin.

Jan Paweł II (1920-2005)

Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Być przyjacielem Karola… kto by nie chciał? Mieć za 
przyjaciela (przyszłego) Świętego… Tak po prostu. Zwłaszcza, że Ten Człowiek nie stronił od ludzi. Jako
mały chłopak był zawsze wśród kolegów. Na studiach podobnie. Potem jako duchowny – chciał być 
dla każdego, kto był w potrzebie. Jednał, kochał, modlił się i słuchał. Rozumiał ludzi i ich problemy. 
Był wrażliwym i mądrym człowiekiem. Od dzieciństwa powierzał swoje życie Bogu w codziennej 
modlitwie, z którą nie ustawał aż do końca. Trudne doświadczenia z młodości połączone z wytrwałym
i ufnym kontaktem z Bogiem, stanowiły solidny fundament, na którym opierała się jego misja życia.

„Tu wszystko się zaczęło…….Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach …..oglądnijcie film 
biograficzny ‘’ KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ ‘’



https://www.youtube.com/watch?
v=HHOX03Pmd5s&fbclid=IwAR3cDN16RdKQhxY79_4vNr_f_nbPMw4oBUuWpSJfcaay4cTTI-
qJQZkxXkk

„Nie zastąpi Ciebie nikt” – hymn obchodów 100-lecia urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II/Moś, 
Osińska, Rubiś, Cugowski, Piekarczyk, Ziółko [Lipko, Dutkiewicz]/

https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns 

więcej o 100- leciu urodzin Jana Pawła II – przeczytacie tu:

https://idmjp2.pl/index.php/pl/

https://santojp2.pl/

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali".

(Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.)

‘’Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, 
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować".

(Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.)

"Okazuje się, że i kichnięcie może mieć sens ekumeniczny. Może służyć sprawie pojednania".

(Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, Wrocław, 1997 r.)

"Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny".

(Homilia, Sopot, 1999 r.)

"Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko 
razem".

(Przemówienie, ONZ, 1995 r.)

"Po maturze chodziliśmy na kremówki". 

(Wadowice, 1999 r.)

„Ilu papieży od czasów świętego Piotra jeździło na nartach? Odpowiedź: jeden!” 

 (do reporterów w początkach swojego pontyfikatu)

    „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. ”

    „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali. ”

    „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. ”

    „Wstyd mi. Prezydent stoi, kardynał stoi - a ja siedzę. ”

https://santojp2.pl/
https://idmjp2.pl/index.php/pl/
https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&fbclid=IwAR3cDN16RdKQhxY79_4vNr_f_nbPMw4oBUuWpSJfcaay4cTTI-qJQZkxXkk
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&fbclid=IwAR3cDN16RdKQhxY79_4vNr_f_nbPMw4oBUuWpSJfcaay4cTTI-qJQZkxXkk
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&fbclid=IwAR3cDN16RdKQhxY79_4vNr_f_nbPMw4oBUuWpSJfcaay4cTTI-qJQZkxXkk


   (w czasie wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej, dn. 18 sierpnia 2002 r.)
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