Przydatne informacje i ciekawostki (wiedza, którą warto posiadać):
 Rodzice chrzestni Karola Wojtyły to: Józef Kuczmierczyk, szwagier matki i
Maria Wiadrowska, siostra matki.
 Karol Wojtyła otrzymał dar od karmelity ojca Sylwestra w dniu swojej
I Komunii Św. – był to szkaplerz.
 Karol Wojtyła

przyjął

sakrament

bierzmowania

w

maju

1938r.

a świadkiem był p. Siłkowski.
 Pseudonimy jakimi posługiwał się Karol Wojtyła w twórczości literackiej to:
Andrzej Jawień, Piotr Jasień, Stanisław Andrzej Gruda, Ksiądz.
 Temat rozprawy doktorskiej księdza Karola Wojtyły brzmiał „Problem wiary
u św. Jana od Krzyża, temat habilitacji natomiast to: „Max Scheler – jego
przystosowalność do potrzeb etyki chrześcijańskiej”. (1953 r.)
 Karol Wojtyła, wyznał że pragnie wstąpić do zakonu Karmelitów Bosych
prowincjałowi Józefowi Prusowi.
 Napis na obrazku prymicyjnym księdza Karola Wojtyły brzmiał „Módlcie się,
bracia, aby moja i wasza modlitwa była przyjemna Bogu” a przedstawiał
Świętego Stanisława Kostkę, jak z kosturem w ręku udaje się do Rzymu.
 Jan Paweł II odwiedzając Fatimę spotkał się z Siostrą zakonną, jedną z trojga
dzieci, którym ukazała się Matka Boża była to Siostra Łucja.
 13.05.2005r. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
 Insygnia - oznaki godności, władzy i urzędu u papieża są nimi: mitra,
pastorał, pektorał, paliusz i pierścień.
 Mitra - jest uroczystym nakryciem głowy biskupa i papieża. Składa się z
dwóch trójkątów połączonych opaską z dwiema wiszącymi z tyłu taśmami.

 Pastorał - to laska pasterska służąca do podpierania się. Jest symbolem
władzy.

Papież

używa

pastorału

prostego,

zakończonego

krzyżem

równoramiennym.
 Pektorał - to ozdobny krzyż ze szlachetnego metalu, czasami zawierający
relikwie. Od XII wieku nosili go na piersiach kardynałowie, biskupi i opaci.
 Paliusz - to biała taśma, wełniana, szeroka około siedem centymetrów. Ma
ona kształt naszyjnika o dwóch dodanych końcach, z których jeden opada na
piersi, a drugi na plecy. Paliusz zdobi sześć czarnych krzyżyków. Od V wieku
nosili go papieże, a od XIII wieku arcybiskupi metropolici.
 Pierścień - jest oznaką godności biskupiej. Kiedyś służył do wytłaczania
pieczęci. Symbolizuje zaślubiny z Kościołem.
 Encyklika - to uroczyste orędzie papieskie skierowane do całego świata, a
szczególnie do ludzi należących do Kościoła, zawierające dogmatyczny
wykład wiary, moralności lub nauki społecznej Kościoła. Nazwę encykliki
tworzą jej pierwsze słowa.
 Bulla – to najbardziej uroczysta forma listu papieskiego stosowana w
wyjątkowo ważnych sprawach, napisana na pergaminie w języku łacińskim i
opatrzona pieczęcią apostolską.
 Szkaplerz – to rodzaj medalika z sukna – „Szata Matki Bożej”. Szkaplerz
wybroni noszących go z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci.
 Urbi et orbi – błogosławieństwo papieża miastu i światu.
 Adhortacja – to papieski dokument o charakterze duszpasterskim, zawiera
często zachętę, kierowany może być do grupy osób lub do całego Kościoła.
 Catechesi Tradendae – to adhortacja papieska mówiąca o katechizacji w
naszych czasach.
 Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski:
1. 2-10.06.1979 r. pod hasłem Gaude Mater Polonia
2. 16-23.06.1983 r. pod hasłem Pokój Tobie, Polsko Ojczyzno moja.
3. 8-14.06.1987 r. pod hasłem Do końca ich umiłował.

4. 1-9.06.1991 i 13-16.08.1991 r. pod hasłem Bogu dziękujcie – ducha nie
gaście.
5. 22.05.1995 Papież przyjechał do Polski na 1 dzień z Czech.
6. 31.05-10.06.1997 r. pod hasłem Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.
7. 5-17.06.1999 pod hasłem Bóg jest miłością.
8. 16-19.08.2002 pod hasłem Bóg bogaty w miłosierdzie.

 Encykliki Jana Pawła II oraz rok ogłoszenia:
1. „REDEMPTOR HOMINIS”- 1979 - Odkupiciel człowieka.
2. „DIVES IN MISERICORDIA” – 1980 - Bogaty w swoim miłosierdziu Bóg.
3. „LABOREM EXERCENS” - 1981 - O pracy ludzkiej.
4. „SLAVORUM APOSTOLI” - 1985 - Cyryl i Metody święci apostołowie Słowian.
5. „DOMINUM ET VIVIFICANTEM” - 1986 - Ducha Św. wyznaje Kościół.
6. „REDEMPTORIS MATER” - 1987 - O błogosławionej Maryi Dziewicy i życiu

pielgrzymującego Kościoła.
7. „SOLLICITUDO REI SOCJALIS” - 1987 – Społeczna troska Kościoła o

autentyczny rozwój człowieka i społeczeństwa.
8. „REDEMPTORIS MISSIO” – 1990 - Misja Chrystusa Odkupiciela, o stałej

aktualności posłania misyjnego.
9. „CENTESIMUS ANNUS” – 1991 - Stulecie Encykliki Rerum Novarum
10. „VERITATIS SPLENDOR” - 1993 - Blask prawdy – o niektórych podstawowych

problemach nauczania moralnego Kościoła.
11. „EVANGELIUM VITAE” - 1995 - Ewangelia życia – o wartości i

nienaruszalności życia ludzkiego.
12. „UT UNUM SINT” – 1995 - Wezwanie do jedności chrześcijan – o działalności

ekumenicznej.
13. „FIDES ET RATIO” – 1998 – O relacjach między wiarą a rozumem.
14. „ECCLESIA DE EUCHARISTIA” – 2003 – O Eucharystii w życiu człowieka

 Dzieła literackie napisane przez Karola Wojtyłę w latach 1938 – 1978:
Pieśń o blasku wody, Matka, Myśl jest przestrzenią dziwną, Kamieniołom, Profile
Cyrenejczyka, Matka Boska w poezji polskiej, Rozważania o śmierci, Myśląc
Ojczyzna, Odkupienie szuka Twojego kształtu, by wejść w niepokój wszystkich ludzi,
Wędrówka do miejsc świętych, Wigilia wielkanocna, Zagadnienia wiary w dziełach
Św. Jana od Krzyża, System etyczny Maxa Schelera, Miłość i odpowiedzialność,
Dwaj powstańcy o. Rafał Kalinowski i brat Adam Chmielowski, Osoba i czyn, Znak,
któremu sprzeciwiać się będą, U podstaw odnowy - studium o realizacji Vaticanum II,
Hiob, Drama ze Starego Testamentu, Jeremiasz, Drama narodowa w trzech dziełach.
 Święci polscy kanonizowani przez Jana Pawła II:
1. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941) — beatyfikowany 17 X 1971 r. w Rzymie i
tamże kanonizowany 10 X 1982 r.
2. Albert Chmielowski (1845-1916) - beatyfikowany 22 VI 1983 r. w Krakowie
i kanonizowany 12 XI 1989 r. w Rzymie
3. Rafał Kalinowski (1835-1907) — beatyfikowany 22 VI 1983 r. w Krakowie i
kanonizowany 17 XI 1991 r. w Rzymie
4. Jadwiga, Królowa Polski (1374-1399) — zezwolenie na kult 31 V 1979 r.,
kanonizowana 8 VI 1997 r. w Krakowie
5. Jan z Dukli (1414-1484) — potwierdzenie kultu «od niepamiętnych czasów»
21. 0l. 1733 r., kanonizowany 10 VI 1997 r. w Krośnie
6. Kinga (1224-1292) — potwierdzenie kultu «od niepamiętnych czasów» 11 VI 1690
r., kanonizowana 16 VI 1999 r. w Starym Sączu
7. Faustyna Kowalska (1905-1938) - beatyfikowana 18 IV 1993 r. w Rzymie
i tam kanonizowana 30 IV 2000 r.
8. Józef Pelczar (1842-1924) — beatyfikowany 2 VI 1991 r. w Rzeszowie
i kanonizowany 18 V 2003 r. w Rzymie

9. Urszula Ledóchowska (1865-1939) — beatyfikowana 20 VI 1983 r.
w Poznaniu i kanonizowana 18 V 2003 r. w Rzymie.

