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Papież 

 

W nocy z 28 na 29 września 1978 roku po zaledwie 33 dniach pontyfikatu zmarł papież Jan 

Paweł I. 14 października rozpoczęło się więc drugie już w tym roku konklawe – zebranie 

kardynałów, mające wyłonić nowego papieża. 16 października 1978 roku około godziny 17.15 

w siódmym głosowaniu metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany 

papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego 

papieża – HABEMUS PAPAM! 

 

Jan Paweł II udzielił pierwszego błogosławieństwa „Urbi et Orbi” – „Miastu i Światu”. 22 

października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu, a 

następnego dnia pierwsza audiencja dla 4000 Polaków zgromadzonych w auli Pawła VI. Msza 

św. inaugurująca pontyfikat była transmitowana przez radio i telewizję na wszystkie 

kontynenty. Dla Polaków, w kraju rządzonym przez komunistów, była to pierwsza transmisja 

Mszy św. od czasów przedwojennych. 12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę 

Rzymu – Bazylikę św. Jana na Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem Rzymu. 

 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem 

Rzymu, nie będącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego 
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wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80-tych i 90-tych XX 

wieku.  

 

Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. 

Najdłużej – 32 lata – sprawował swój urząd Pius IX (nie licząc pontyfikatu Piotra – pierwszego 

następcy Jezusa).  

 

Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co 

odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między 

Ziemią a Księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których 

odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 

przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do 

wszystkich parafii, zabrakło niewiele. 

 

Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków), ogłosił 1318 błogosławionych (w 

tym 154 Polaków) i 478 świętych. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 

listy apostolskie. Powyższe dane statystyczne nie oddają jednak nawet skrawka ogromnego 

dziedzictwa nauczania i pontyfikatu pierwszego w dziejach Kościoła Papieża-Polaka. Chętnie 

spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie w roku 

1985, który ONZ ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na 

temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia 

zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie 

skierowane do młodych, które stawało się tematem międzynarodowego spotkania, 

organizowanego w różnych miejscach świata (np. w 1991 r. w Częstochowie, a w 2016 r. – w 

Krakowie). 

 

Chociaż kardynał Wojtyła rozpoczynając posługę Piotrową był – jak na papieża – bardzo 

młody (miał 58 lat), cieszył się dobrym zdrowiem i był wysportowany, to niemal cały jego 

pontyfikat naznaczony był cierpieniem. Choroby Jana Pawła II zaczęły się od pamiętnego 

zamachu na życie papieża. 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w 

Rzymie o godzinie 17:19 Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta 

Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ocalenie, jak sam wielokrotnie podkreślał, zawdzięczał Matce 
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Bożej Fatimskiej, której rocznicę objawień tego dnia obchodzono. Powiedział później: „Jedna 

ręka strzelała, a inna kierowała kulę”. Cały świat zamarł w oczekiwaniu na wynik 

sześciogodzinnej operacji w Poliklinice Gemelli. Papież spędził wtedy na rehabilitacji w 

szpitalu 22 dni.  

 

Niestety, do pełnego zdrowia nigdy nie powrócił. Następstwa postrzału spowodowały liczne 

komplikacje zdrowotne, konieczność kolejnych operacji, pobyty w szpitalu. Zaraz po zamachu 

w przekazie nadanym przez Radio Watykańskie Papież powiedział: „Modlę się za brata, który 

zadał mi cios, i szczerze mu przebaczam”. Później odwiedził zamachowca w więzieniu. Papież 

nigdy nie ukrywał swojego stanu zdrowia. Cierpiał na oczach tłumów, którym w ten sposób 

dawał niezwykłą katechezę. Wielokrotnie też podkreślał wartość choroby i zwracał się do 

ludzi chorych i starszych o modlitewne wspieranie jego pontyfikatu. W pierwszą rocznicę 

zamachu na Placu Świętego Piotra, 13 maja 1982 r., Papież udał się z dziękczynną 

pielgrzymką do Fatimy. Tam, podczas nabożeństwa, niezrównoważony mężczyzna Juan 

Fernández y Krohn lekko ugodził papieża nożem. Ochrona szybko obezwładniła napastnika, a 

Papież dokończył nabożeństwo pomimo krwawienia. Na szczęście ten drugi zamach nie miał 

poważnych następstw. 

 

Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych 

spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas 

kolejnych pobytów Papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. Nagłe pogorszenie stanu 

zdrowia Papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005 r. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł 

II wiele dni spędził w szpitalu i nie pojawiał się publicznie. Przeszedł grypę i zabieg 

tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej. W czwartek, 31 marca, 

wystąpiły u Ojca Świętego silne dreszcze ze wzrostem temperatury ciała do 39,6 st. C. Był to 

początek wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową. Kiedy 

medycyna nie mogła już pomóc, uszanowano wolę Papieża, który chciał pozostać w domu. 

Podczas Mszy św. sprawowanej przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował z 

przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu namaszczenia.  

 

2 kwietnia 2005 r. o godz. 7.30 Papież zaczął tracić przytomność. W tym czasie w pokoju 

umierającego czuwali najbliżsi, a przed oknami, na Placu św. Piotra modlił się wielotysięczny 
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tłum. Relacje na cały świat nadawały wszystkie media. Wieczorem, przy łóżku chorego 

odprawiono Mszę św. wigilii Święta Miłosierdzia Bożego. Ok. godz. 19.00 Jan Paweł II wszedł 

w stan śpiączki. Monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. O godz. 21.37 osobisty 

papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II. Jan Paweł II odszedł do 

domu Ojca po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię 

Święta Miłosierdzia Bożego, które sam ustanowił, w 9666. dniu swojego pontyfikatu. 

 

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek, 8 kwietnia 2005 r. Uczestniczyło w nim na placu św. 

Piotra i w całym Rzymie ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także 

przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Po 

zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, 

papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie bł. Jana XXIII, 

beatyfikowanego w 2000 r. 

 

13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu 

beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od konieczności zachowania 

pięcioletniego okresu od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. 

Formalny proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 r., kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie 

trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem został ksiądz Sławomir Oder. 23 marca 2007 r. 

trybunał diecezjalny badający tajemnicę uzdrowienia jednej z francuskich zakonnic – Marie 

Simon-Pierre – za wstawiennictwem Papieża Polaka potwierdził fakt zaistnienia cudu. Po 

niespodziewanym uzdrowieniu, o które na modlitwie prosiły za wstawiennictwem zmarłego 

Papieża członkinie jej zgromadzenia, s. Marie powróciła do pracy w szpitalu dziecięcym. Przy 

okazji podania tej wiadomości ks. Oder poinformował, że istnieje kilkaset świadectw 

dotyczących innych uzdrowień za wstawiennictwem Jana Pawła II. W dniu 2 kwietnia 2007 r. 

miało miejsce oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego w Bazylice św. 

Jana na Lateranie w obecności wikariusza generalnego Rzymu, kardynała Camillo Ruiniego. 

16 listopada 2009 r. w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyło się 

posiedzenie komisji kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Obrady komisji 

zakończyło głosowanie, w którym podjęto decyzję o skierowaniu do Benedykta XVI prośby o 

wyniesienie polskiego papieża na ołtarze. 19 grudnia 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał 

dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamknął zasadniczą część jego 
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procesu beatyfikacyjnego. Jednocześnie rozpoczęło się dochodzenie dotyczące cudu 

uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu polskiego Papieża. 12 stycznia 2011 r. komisja 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za wstawiennictwem Jana Pawła II 

polegający na uzdrowieniu francuskiej zakonnicy. Zgodnie z konstytucją apostolską Jana 

Pawła II Divinusperfectionis Magister z 1983 r. ustalającą nowe zasady postępowania 

kanonizacyjnego, orzeczenie Kongregacji zostało przedstawione Papieżowi, który jako jedyny 

ma prawo decydować o kościelnym kulcie publicznym Sług Bożych. 

 

14 stycznia 2011 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie i wyznaczył na dzień 1 maja 

2011 r. beatyfikację papieża Jana Pawła II. Dokonał jej osobiście podczas uroczystej Mszy 

Świętej na placu św. Piotra w Rzymie, którą koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, 

arcybiskupów i biskupów z całego świata. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwie 

jest szacowana na 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. Warto wspomnieć, że 

Benedykt XVI uczynił wyjątek, osobiście przewodnicząc beatyfikacji swojego Poprzednika – 

jako zwyczajną praktykę Benedykt XVI przyjął, że beatyfikacjom przewodniczy jego delegat, a 

on sam dokonuje jedynie kanonizacji. Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II 

wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu 

Papieża-Polaka. 

 

W dniu 30 września 2013 r. papież Franciszek ogłosił, że kanonizacja Papieża-Polaka 

odbędzie się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie. W tym dniu do 

chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym ze swoich poprzedników, 

papieżem bł. Janem XXIII. 

 


