
Św. Jan Paweł II
100 rocznica urodzin



18 maja 1920 r. –

2 kwietnia 2005 r.



16 października 1978 

“Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać…” 
– słowa prymasa Polski                                  

kard. Stefana Wyszyńskiego

Habemus papam!

„W duchu posłuszeństwa wobec 

Chrystusa, mojego Odkupiciela                  

i Pana, w duchu zawierzenia wobec 

jego Matki – przyjmuję”.

Totus Tuus (Cały twój)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Totus_Tuus


Kim jest dla nas

Św. Jan Paweł II ?



Jan Paweł II 

Papież - Pielgrzym 

„Idźcie na cały świat…” 

Jan Paweł II pokazał nam co znaczy 

być prawdziwym uczniem Jezusa. 

Uczniem, który nie kryje swojej wiary 

w małym pokoju, nie mówi cichutko 

„wierzę”, ale idzie i odważnie głosi 

Pana Jezusa. 



Jan Paweł II 

Papież - Przebaczenia

Jeden gest Papieża 

nauczył nas więcej niż 

jakiekolwiek słowa. 



Przez całe swoje

życie z miłością 

pochylał się nad nimi. 

Sam wiedział co to 

choroba i pełen 

pokory zgadzał się 

z wolą Bożą.

Jan Paweł II Papież cierpiących



Nawet wówczas, 

kiedy sam  

cierpiał,  

z miłości do innych 

zapominał o sobie.



Jan Paweł II - człowiek modlitwy

Miłości nie da się 

udawać … Patrząc na 

Papieża widać 

ogromną ufność                   

i oddanie Bogu…



Potrafił zatopić się 

w głęboką modlitwę, 

wyciszyć w tłumie 

i poddać medytacji.



Modlitwa była Jego 

życiem, 

a życie – modlitwą.



Dla Niego nie było rzeczy niemożliwych.

Jan Paweł II - Papież nadziei. 



Zawsze był 
uśmiechnięty…

Wszędzie gdzie 

przebywał przynosił 

chrześcijańską   

nadzieję i wołanie:   

„Nie lękajcie się” 



Jan Paweł II

jest dla nas 

Papieżem pokoju 

i jedności.



Wszędzie gdzie przybywał stawał w obronie 

najsłabszych, dążył do pojednania i dialogu. 



Szukał tego co wspólne, przekraczał 

granice podziałów.



Jan Paweł II jest naszym Papieżem

– Papieżem młodych.

Jak nikt mówił 

nam o Bogu. 

Uczył co znaczy

iść za Jezusem.

Takiej lekcji nigdy się  

nie zapomina. 



Wszędzie tam gdzie można było Go spotkać 

pojawiały się zastępy młodzieży. Każdy chciał 

choć przez chwilę być blisko Niego, dotknąć Go, 

uchwycić Jego spojrzenie...



Dla najmłodszych

Jan Paweł II jest Papieżem 

wszystkich dzieci.



Przy Nim 

nikt się nie bał, 

nie płakał. 

Brał nas            

w swoje ramiona 

jak Pan Jezus. 





Miłość dzieci jest 

najwierniejszym 

sprawdzianem      

wielkości człowieka.





Jan Paweł II jest dla nas         

wzorem odwagi                          

w dążeniu do świętości.



Odwagi 

kroczenia        

za Jezusem



Dziękujemy Ci Ojcze Święty

uczniowie Zespołu Szkół nr 9



Jeżeli chcesz jeszcze lepiej poznać 

osobę Św. Jana Pawła II zapraszamy:

https://www.centrumjp2.pl/nauka/jp2-online/

https://www.olimpus.edu.pl/jan-pawel-ii/archiwum/poziom-1

https://domjp2.pl/

https://www.centrumjp2.pl/nauka/jp2-online/
https://www.olimpus.edu.pl/jan-pawel-ii/archiwum/poziom-1
https://domjp2.pl/

