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Bł. Jan Paweł II, papież 

– Dlaczego Święty, Zostałem z Wami – książki ks. Sławomira Odera, 
postulatora sprawy, to najlepsze opracowanie procesu beatyfikacyjnego                     
i kanonizacyjnego 

Dorobek papieża Jana Pawła II 

14 Encyklik Apostolskich – Redemptor hominis z 1979 

  Ecclesia de Eucharistia z 2003 

14 Adhortacji Apostolskich – O katechizacji w naszych czasach z 1979 

             O biskupie, słudze ewangelii Jezusa Chrystusa dla 
nadziei świata z 2003 

10 Konstytucji Apostolskich – O Uniwersytetach i Wydziałach Teologicznych 
z 1979 

              O wakacie Stolicy Piotrowej z 1996 

 

104 pielgrzymki – Polska 8, USA 7, Francja 7, Wielka Brytania, nie był w 
Rosji, Chinach. 

Papież Młodych – ONZ ogłasza Rok Młodych - pierwsze spotkanie w Rzymie 
1985 roku, 1991 rok Częstochowa, ostatnie Rio de Janeiro 2013 z udziałem 
papieża Franciszka. 

5 dramatów – Hiob, Brat naszego Boga, Przed sklepem jubilera 

7 książek – Miłość i odpowiedzialność, Osoba i czyn 

5 książek jako papież – Tryptyk rzymski, Dar i Tajemnica 

Ewangelia św. Jana 21 Piotrze, czy Ty Mnie miłujesz? 

1.XI.1946 rok Dar i Tajemnica s. 41-42. 

Moje święcenia kapłańskie miały miejsce w dniu, w którym zwykle tego 
sakramentu się nie udziela: l listopada obchodzimy bowiem Uroczystość 
Wszystkich Świętych i cała liturgia Kościoła jest nastawiona na przeżycie 
tajemnicy Świętych Obcowania i przygotowanie do Dnia Zadusznego. Jednakże 
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Książę Metropolita wybrał ten dzień ze względu na to, że miałem wkrótce 
wyjechać do Rzymu na dalsze studia. Przyjmowałem święcenia sam, w 
prywatnej kaplicy Biskupów Krakowskich. Moi koledzy mieli otrzymać 
święcenia dopiero następnego roku w Niedzielę Palmową. 

28.IX. 1958 Wawel konsekratorzy:abp Eugeniusz Baziak, bp Franciszek Jop, 
abp Bolesław Kominek,  

prof. Adam Vetulani UJ: To zaczęło się latem 1958 roku. Do furty domu sióstr 
zakonnych zapukał pod wieczór nieznany człowiek, ubrany po księżemu, więc 
ksiądz „ czy mógłbym wejść do waszej kaplicy, żeby się pomodlić”. 
Wprowadzono go do kaplicy i zostawiono samego. Gdy przez dłuższy czas nie 
wychodził, zajrzano do kaplicy. Leżał krzyżem na podłodze. Siostra cofnęła się z 
lękiem, pełnym szacunku. Pomyślała „ pewnie ma ważną sprawę, może 
pokutnik”. Po jakimś czasie, siostra ponownie zajrzała do kaplicy. Ksiądz ciągle 
leżał krzyżem. A pora była późna. Siostra podeszła do leżącego i zapytała 
nieśmiało: „może ksiądz był łaskaw przyjść na kolację”. Nieznany człowiek 
odezwał się: „mam pociąg do Krakowa dopiero po północy. Pozwólcie mi tu 
pobyć. Mam dużo do pomówienia z Panem Bogiem. Nie przeszkadzajcie mi”.  

16.X.1978 – kaplica Sykstyńska –  

 Krakowskie Błonia „ Barka- Wyrok konklawe”.18. sierpnia 2002 roku. 

 Chciałem powiedzieć, na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń, prowadziła 

mnie z Ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok 

konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się przez te wszystkie 

laty. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny, była też przewodniczką na 

różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu - na 

krakowskie Błonia, pod Kopiec Kościuszki. Dziękuję ci, pieśni oazowa. 

Cnoty  

Wiara, nadzieja, miłość- droga krzyżowa w piątek, nabożeństwo majowe, 
różaniec w październiku, godzinki o NPM w sobotę, cotygodniowa spowiedź. 

Miło ść bliźniego - cotygodniowe audiencje, spotykanie się z prostymi ludźmi, 
powołanie Domu Samotnej Matki w Krakowie 
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Męstwo – choroba Parkinsona, inwalidzki wózek, odebranie głosu. Znałem go 
od młodych lat, najbliżej Pana Boga był w czasie swojego cierpienia w ostatnich 
latach życia. 

Pokuta - cotygodniowa spowiedź, posty, leżenie krzyżem  

Modlitwa - bp Albin Małysiak, powrót z konferencji w Warszawie, Msza na 
Błoniach 

Kult świętych - abp Mieczysław Mokrzycki – pokój z relikwiami 

Ubóstwo - koszula papieska, spodnie papieża ks. Tadeusz Pieronek 

 

Bł. Jan XXIII 

 Życie 

Urodził się w Sotto il Monte (obecnie Sotto il Monte Giovanni XXIII– 
nazwane na cześć papieża), w prowincji Bergamo we Włoszech 25 listopada 
1881 roku. Rodzice byli biednymi rolnikam. Ojciec, Giovanni Battista Roncalli, 
był dzierżawcą. Dopiero w latach późniejszych udało mu się wykupić dom 
rodzinny oraz fragment pola. Matka Marianna Giulia Mazzola, była gospodynią 
domową. Angelo Roncalli ukończył trzyklasową wiejską szkołę powszechną. 
Od 8 roku życia uczył się łaciny u miejscowego proboszcza. W 1891 r. dzięki 
protekcji proboszcza dostał się do gimnazjum w odległym o 7 km od rodzinnej 
wioski miasteczku Celana, w którym naukę musiał jednak przerwać już po roku. 
W październiku 1893 r. rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym 
w Bergamo. Było to możliwie dzięki pomocy finansowej proboszcza, ponieważ 
na opłacanie czesnego rodzina nie mogła sobie pozwolić. Tu szybko nadrobił 
braki i stał się jednym z najlepszych seminarzystów. Ukończył gimnazjum, 
liceum, a mając 19 lat był już na trzecim roku teologii. W 1901 r. został 
przeniesiony do seminarium papieskiego św. Apolinarego w Rzymie                     
Dnia 10 sierpnia otrzymał święcenia kapłańskie w kościele Santa Maria In 
Monte Santo na Piazza del Popolo. Trzy tygodnie przed święceniami uzyskał 
doktorat z teologii. 

Został sekretarzem sekretarza nowego biskupa Bergamo. Pełnił tę funkcję 
przez 10 lat, aż do śmierci biskupa Radiniego w sierpniu 1914 r. Oprócz 
obowiązków sekretarza Roncalli wykładał również w seminarium duchownym 
historię Kościoła oraz apologetykę. Był diecezjalnym kapelanem Akcji 
Katolickiej kobiet, wiele czasu spędzał w bibliotekach i archiwach.  
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W 1915 roku, na początku I wojny światowej, został powołany do wojska, 
gdzie początkowo był sanitariuszem, a następnie kapelanem (służbę pełnił do 
1918). Dosłużył się stopnia porucznika. 

W 1925 roku papież Pius XII mianował go swoim przedstawicielem w 
Bułgarii, a także tytularnym arcybiskupem. Jako hasło biskupie wybrał 
Obedientia et Pax (Posłuszeństwo i Pokój), które stało się jego mottem 
przewodnim. Pracował jako nuncjusz w Turcji i Grecji, krajach prawosławnych. 
Po wybuchu II wojny światowej korzystając ze statusu dyplomatycznego 
pomagał ludziom prześladowanym przez hitlerowców, m.in. wysyłając do 
Palestyny podrobione świadectwa chrztu i imigracji dla żydów węgierskich. 
Uratował kilka tysięcy ludzi. W 1944 roku papież Pius XII mianował go 
nuncjuszem w Paryżu, a od 1951 także stałym obserwatorem przy UNESCO. 

12 stycznia 1953 został mianowany kardynałem, a trzy dni później 
patriarchą Wenecji. Prezydent Francji Vincent Auriol powołał się na stary 
przywilej francuskich królów i sam włożył czerwony kapelusz na głowę 
kardynała Roncalli w czasie ceremonii w Pałącu Elizejskim.  

 Konklawe w 1958 roku, które trwało trzy dni, ku zaskoczeniu samego 
Roncallego, wybralo go 28 października, uznając go za "papieża 
przejściowego", ze względu na zaawansowany wiek (77 lat). 

Zmarł 3.06. 1963 roku. Ostanie słowo: Nie ma innej woli, jak tylko wola 
Boga 

Zmiana imienia Jan XXIII, zwołanie Soboru Watykańskiego II.  

5 encyklik m.in. Mater et Magistra, kwestie społeczne i Pacem in terris 
/okres zimnej wojny/. 

Cnoty  

Wiara  dom rodzinny „ byliśmy biedni, ale szczęśliwi, rzadko bywało 
mięso, raczej polęta. Trzy części różańca codziennie, cotygodniowa spowiedź, 
prowadzenie Dzienniczka duszy, nocna modlitwa. 

Miło ść bliźniego Dobroć Czy łatwiej zostać policjantem, czy papieżem. Myślę, 
że papieżem, bo jeśli ja nim zostałem, może zostać każdy. 

Jestem przełożoną Ducha św., a ja tylko wikariuszem Jezusa Chrystusa. 

 Ile osób pracuje w Watykanie Nie więcej niż połowa 

Dobrze, że krowy nie latają 
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Ubóstwo, pokora. Mój sekret jest bardzo prosty. Oddać wszystko i nic nie 
zatrzymać dla siebie 

Papież Dobroci, Proboszcz Świata, Dobry Papież Jan 

 


