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1.Dziś wielkie święto – 100. Rocznica urodzin Św. Jana Pawła II 

W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na 

nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy – napisał w liście z okazji 

100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły papież senior Benedykt XVI. 

List został oficjalnie zaprezentowany w piątek w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. 
Franciszkańskiej 3. 
 
Zdaniem Benedykta XVI najważniejsze dla papieża było przesłanie o Miłosierdziu Bożym. "Jan Paweł II 
był od początku pod dużym wrażeniem orędzia krakowskiej zakonnicy Faustyny Kowalskiej, która 
przedstawiała miłosierdzie Boże jako istotne centrum całej chrześcijańskiej wiary i pragnęła 
ustanowienia jego święta" – napisał Benedykt XVI. 

"Wbrew spotykanej niekiedy opinii Jan Paweł II nie jest moralnym rygorystą. Ukazując istotne 

znaczenie Bożego miłosierdzia, daje on nam możność przyjęcia stawianych ludziom moralnych 

wymogów, mimo iż człowiek nigdy nie zdoła im w pełni sprostać. Nasze moralne wysiłki 

podejmujemy w świetle Bożego miłosierdzia, które dla naszej słabości okazuje się uzdrawiającą 

mocą" – podkreśla Benedykt XVI. 

2.Ci, którzy go wspominają, mówią, że było w nim coś, co sprawiało, że przyciągał do siebie 

ludzi. „Był ascetyczny, z wyrazem stałego zamyślenia na twarzy”; „Co wieczór przebywał w 

konfesjonale i kiedy go opuszczał, a byli jeszcze ludzie do spowiedzi, przepraszał, że już musi 

wyjść i mówił, kiedy wróci. Pierwszy raz widziałem takie zachowanie księdza” - można 

przeczytać we wspomnieniach o św. Janie Pawle II.  

https://www.youtube.com/watch?v=P498ZWdGIjU 



3 Wiemy, jak bardzo Nasz Papież związany był z młodzieżą, warto przypomnieć jedno z Jego przesłań 

do młodzieży: 

https://www.youtube.com/watch?v=bKoGKa74eQU 

4.Poszukiwanie Absolutu, sensu i pełni egzystencji jest właściwe człowiekowi, a w sposób szczególny młodzieży. Drodzy 

młodzi, niech was nie zadowala nic co jest poniżej najwyższych ideałów! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani 

życiem nie słyszą głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki, 

przelotne mody i propozycje, które was umniejszają. Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Boga, zdołacie uniknąć 

przeciętności i konformizmu, tak rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie” (Orędzie do młodych całego świata z 

okazji XVII Światowego Dnia Młodzieży). 

5.Pontyfikat Jana Pawła II rozwijał ekumenizm, otwarcie się Kościoła katolickiego na inne religie - tak 

przedstawiciele różnych wyznań mówią najczęściej o pontyfikacie Jana Pawła II. Przypominają ważne 

gesty - wizytę w meczecie w Syrii, modlitwę pod Ścianą Płaczu w Izraelu i stałą pracę na rzecz dialogu 

między religiami. 

https://www.youtube.com/watch?v=Muncrt5-UVw 

6.Spróbujcie wybrać jedną myśl Jana Pawła II, która jest Wam szczególnie bliska. 

 Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się ,że łzy 

naszego stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha. 

7.Cały świat śpiewał i śpiewa dla Jana Pawła II 

Tu piosenka włoska  https://www.youtube.com/watch?v=kMIG9S6Mcq8  

8. Dziś pochmurny dzień, na rozruszanie się proponujemy gimnastykę poranną 

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8  

 


