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Nigdy nie jest tak, Nigdy nie jest tak, Nigdy nie jest tak, Nigdy nie jest tak, żżżżeby człowiek, czynieby człowiek, czynieby człowiek, czynieby człowiek, czyniąąąąc dobrze drugiemu, tylko sam był c dobrze drugiemu, tylko sam był c dobrze drugiemu, tylko sam był c dobrze drugiemu, tylko sam był 
dobroczydobroczydobroczydobroczyńńńńccccąąąą. Jest równocze. Jest równocze. Jest równocze. Jest równocześśśśnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi nie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi nie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi nie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi 
przyjmuje z miłoprzyjmuje z miłoprzyjmuje z miłoprzyjmuje z miłośśśściciciciąąąą....    

    
************    

    
Praca jest dobrem człowieka Praca jest dobrem człowieka Praca jest dobrem człowieka Praca jest dobrem człowieka ---- dobrem jeg dobrem jeg dobrem jeg dobrem jego człowieczeo człowieczeo człowieczeo człowieczeńńńństwa stwa stwa stwa ---- przez prac przez prac przez prac przez pracęęęę    

bobobobowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodwiem człowiek nie tylko przekształca przyrodwiem człowiek nie tylko przekształca przyrodwiem człowiek nie tylko przekształca przyrodęęęę, dostosowuj, dostosowuj, dostosowuj, dostosowująąąąc jc jc jc jąąąą do swoich  do swoich  do swoich  do swoich 
potrzeb, ale takpotrzeb, ale takpotrzeb, ale takpotrzeb, ale takżżżże urzeczywistnia siebie jako człowiek, a take urzeczywistnia siebie jako człowiek, a take urzeczywistnia siebie jako człowiek, a take urzeczywistnia siebie jako człowiek, a takżżżże ponieke ponieke ponieke poniekąąąąd bardziej d bardziej d bardziej d bardziej 
"staje si"staje si"staje si"staje sięęęę człowiekiem". człowiekiem". człowiekiem". człowiekiem".    

    
************    

    
Wy jesteWy jesteWy jesteWy jesteśśśście przyszłocie przyszłocie przyszłocie przyszłośśśściciciciąąąą    śśśświata! wiata! wiata! wiata!     
Wy jesteWy jesteWy jesteWy jesteśśśście nadziejcie nadziejcie nadziejcie nadziejąąąą Ko Ko Ko Kośśśścioła! cioła! cioła! cioła!     

WyWyWyWy jeste jeste jeste jesteśśśście mojcie mojcie mojcie mojąąąą nadziej nadziej nadziej nadziejąąąą!!!!    
    

************    
    

Człowiek nie jest tylko sprawcCzłowiek nie jest tylko sprawcCzłowiek nie jest tylko sprawcCzłowiek nie jest tylko sprawcąąąą swoich czynów, ale przez te czyny jest  swoich czynów, ale przez te czyny jest  swoich czynów, ale przez te czyny jest  swoich czynów, ale przez te czyny jest 
zarazem w jakizarazem w jakizarazem w jakizarazem w jakiśśśś sposób „twórc sposób „twórc sposób „twórc sposób „twórcąąąą siebie samego”. siebie samego”. siebie samego”. siebie samego”.    
    

************    
    

Jestem radosny, wy teJestem radosny, wy teJestem radosny, wy teJestem radosny, wy teżżżż b b b bąąąąddddźźźźcie!cie!cie!cie!    
    

************    
    

Wczoraj do Ciebie nie naleWczoraj do Ciebie nie naleWczoraj do Ciebie nie naleWczoraj do Ciebie nie należżżży. Jutro niepewne... . Tylko dziy. Jutro niepewne... . Tylko dziy. Jutro niepewne... . Tylko dziy. Jutro niepewne... . Tylko dziśśśś j j j jest Twoje.est Twoje.est Twoje.est Twoje.    
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� Papież Jan Paweł II to największy podróżnik wśród papieży. Podczas 
wszystkich pielgrzymek przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co 
odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej 
odległości między Ziemią, a Księżycem.  

 
� Pontyfikat Jana Pawła II jest drugim co do długości w dziejach Kościoła. 

Od chwili wyboru polskiego kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 
(16 X 1978 r.) minęło już 26 lat. Najdłużej - 32 lata - sprawował swój 
urząd Pius IX, który został wybrany papieżem w 1846 roku w wieku 54 lat 
(nie licząc pontyfikatu Piotra - pierwszego następcy Jezusa).  

� Jan Paweł II uznawany był za najlepiej ubierającego się papieża w dziejach 
historii Kościoła. 

� Papież bardzo lubił podróżować samolotami, zawsze zajmował miejsce przy 
oknie, nad którym wisiał krzyż, do czasu dobrego stanu zdrowia każdą 
pielgrzymkę zaczynał od ucałowania ziemi, do której podróżował. Nie miał 
jednak swojego samolotu. Latał maszynami firmy Alitalia, wracał zaś 
maszynami państwa, do którego podróżował. Zawsze miał ze sobą pojemnik 
ze swoją własną krwią, miał bowiem bardzo rzadką grupę. Lekarze obawiali 
się również zagranicznych banków krwi w razie jakiegokolwiek wypadku. 

� Jan Paweł II nie był wybredny, do Jego ulubionych potraw zaliczały się 
przede wszystkim polskie specjały, lubił jajecznicę, ziemniaki ze zsiadłym 
mlekiem, zupę jarzynową, karpia po żydowsku, cielęcinę. Ogólnie 
przyzwyczajony był do skromnego jedzenia, dlatego kucharzy 
watykańskich bardzo zdziwiło Jego zadowolenie z choćby najprostszych 
potraw. Ojciec Święty przepadał za słodyczami, w szczególności za 
szarlotką, sernikiem i sławnymi kremówkami. Ostatnim posiłkiem 
spożywanym przez Papieża był posiłek wegetariański. 

� Największą sportową miłością Papieża było niezaprzeczalnie narciarstwo. 
W czasach swego pontyfikatu wyprawiał się na narty m. in. z ówczesnym 
prezydentem Włoch. Przez Francuzów nazywany był Jean- Paul- ski. 
Oprócz tego Ojciec Św. był także zapalonym kibicem piłkarskim. Gościł u 
siebie m. in. brazylijską gwiazdę piłki nożnej- Ronalda. Za swój wkład w 
życie sportu Papież dostał złoty medal Orderu Olimpijskiego (jako 
pierwszy papież w historii). 
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� Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który zrezygnował z przywileju 
bycia noszonym na lektyce. Polak postanowił jak najwięcej chodzić pieszo, 
często nawet wymykał się z pokoju, aby w spokoju poobserwować naturę. 

� Najbliższą osobą, która pomagała Papieżowi był biskup Dziwisz. 
Najbardziej zaangażowanym zaś lokajem zajmującym się m. in. garderobą i 
komputerem był Angelo Gugel.  

� Można rzec, że Jan Paweł II był poliglotą. Oprócz języka ojczystego 
biegle posługiwał się w mowie i piśmie: angielskim, niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim, włoskim, łacińskim oraz rosyjskim. 

� Papież zawsze widział o najważniejszych wydarzeniach na świecie. Bowiem 
codziennie punktualnie o 10 rano dostawał ok. 20-stronnicowy skrót 
wydarzeń dnia, który przygotowywał dla Niego zespół księży z 
watykańskiego Sekretariatu Stanu. 

� Był jedynym papieżem czytającym bez okularów i pierwszym noszącym na 
ręce zegarek. 

 
 

 
KONKURS!!!!! 

 

Znasz twórczość Jana Pawła II ??? Jeśli tak, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!!! 
Kto wypisze najwięcej tytułów dzieł Papieża, włącznie z datami wydania, otrzyma 
nagrodę niespodziankę!!!  Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, na kartce z prawidłową 
odpowiedzią naklej wypełniony kupon konkursowy a całość zanieś do biblioteki. Nagrody czekają!!! 
 
 
 

KUPON KONKURSOWY 
Imię i nazwisko…………………………………… 
Klasa……………………………………………… 

 

 

Redaktor naczelna i opiekun: Anna Szostak   
Zespół redakcyjny: Monika Fluks, Karolina Główniak, Krzysztof Gołąbek, Kuba 

Kruk, Jędrzej Kupiec, Mateusz Mendza, Maja Przybyłowska, Karol Tkaczyk i 
inni!!! 
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Anegdoty o papieżuAnegdoty o papieżuAnegdoty o papieżuAnegdoty o papieżu    

Janie Pawle IIJanie Pawle IIJanie Pawle IIJanie Pawle II 

 

 

"Jak się czuje piesek?" 

 

Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć 
polskiego, więc sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka była 
jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową umiejętnością 
pochwalić przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: 
"Jak się czuje Papież", rzekł: "Jak się czuje piesek?". Papież 
spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: "Hau, hau".   

 

 

Papieskie wagary 

 

Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne 
dzieci: "Dano wam dziś wolne w szkole?". "Tak" - wrzasnęła z 
radością dzieciarnia. "To znaczy - skomentował Jan Paweł II - 
że papież powinien częściej tu przyjeżdżać".   
 

 

"Z wami dziecinnieję" 

 

Podczas jednej ze swoich wizytacji rzymskich parafii 

Papież - jak to ma w zwyczaju - wdał się w rozmowę z dziećmi. 
- Wy jesteście młodzi, a ja już jestem stary - powiedział. 

- Nie, nie jesteś stary - gromko zaprotestowały dzieci. 

- Tak, ale jak jestem z wami, to dziecinnieję - replikował 

Papież 
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Przeprosiny 

 

Metropolita krakowski Karol Wojtyła przyjechał na pogrzeb 

sufragana częstochowskiego, biskupa Stanisława Czajki, niemal 
w ostatniej chwili. Witając się ze zgromadzonymi na 

uroczystości biskupami, jakoś pominął biskupa z Siedlec. 

Rychło jednak się spostrzegł, wrócił, podszedł do pominiętego 
i powiedział:- Świnia jestem, nie przywitałem Księdza Biskupa! 
  

 

Jeździć po kardynalsku 

 

Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, aby 

kardynał jeździł na nartach. Wojtyła uśmiechnął się i odparł: 
- Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach!   
 

 

"Wszyscy sobie poszli" 

 

Któregoś wieczoru, podczas szpitalnej rekonwalescencji w 
klinice Gemelli po zamachu na Placu świętego Piotra, Papież 
wyszedł ze swojego pokoju na opustoszały korytarz. Rozejrzał 

się i powiedział: "Ładne rzeczy, wszyscy sobie poszli, a mnie 
zostawili!"   

 

 

"Witaj ty leniu!" 

 

Wierni często przerywali Papieżowi okrzykami. A kiedy 

krzyczano do niego "Witaj w Licheniu", stwierdził: "Myślałem, 
że mówicie: witaj ty leniu!".   
 

 

"Nie wiem, jeszcze nie czytałem gazet" 

 

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych żartów Jana Pawła 
II pochodzi z czasów, kiedy był chory. Na pytanie jak się 
czuje odpowiadał: "Nie wiem, jeszcze nie czytałem gazet". 

Powtórzy ten żart także podczas swojego ostatniego pobytu w 

klinice Gemelli.   

 

 

"Eppur si muove" 

 

Kiedy w połowie lat 90. Papież zaczął mieć problemy z 

chodzeniem, potrafił żartować z własnej słabości. W 1994 roku 
podczas obrad Synodu Biskupów, z trudem podszedł do stołu 
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prezydialnego i zamruczał pod nosem "Eppur si muove" (A jednak 

się porusza - zdanie Galileusza o Ziemi po wymuszonym przez 

Inkwizycję uroczystym wyrzeczeniu się swoich poglądów 
astronomicznych).   

 

 

"A Dzienniczek nie może zginąć!" 

 

Kiedy jedna z sióstr opiekujących się zapiskami siostry 
Faustyny zapytała kardynała Wojtyłę czy może je zawieźć 
księdzu, który miał napisać teologiczną opinię na temat 

"Dzienniczka", ten odmówił stanowczo. "Będzie Siostra jechała 
tramwajem, tramwaj się wykolei, i Dzienniczek zginie. I 

Siostra zginie, ale to nic, bo Siostra pójdzie do nieba. A 

Dzienniczek nie może zginąć!".   
 

 

"...najprzystojniejszy Księże Kardynale" 

 

Zabawne sytuacje nie peszyły Karola Wojtyłę także jeśli 
zdarzały się za sprawą kobiet. "Eminencyjo, najprzystojniejszy 
Księże Kardynale" - tak kiedyś powitała Karola Wojtyłę jedna z 
parafianek Podhala. "No, coś w tym jest" - odpowiedział 

niespeszony kardynał.   

 

 

"A co, nie wolno mi?" 

 

"A co, nie wolno mi?" - zapytał figlarnie ojca Leona 

Knabita, kiedy zaskoczony zakonnik oburzył się na powtórzenie 
przez kardynała Wojtyłę jego gestu przyklęknięcia i ucałowania 
dłoni. Dystans do samego siebie i zmniejszanie dystansu do 

ludzi były cechami charakterystycznymi dla Karola Wojtyły. 

Zadziwiał ludzi, gdy jako biskup biegł, aby zdążyć na 
spotkanie i jako kardynał, gdy zjeżdżał po poręczy zamiast 
zejść po schodach.   
 

 

 

 

Wykorzystano fragmenty książki "Kwiatki Jana Pawła II" Jana 

Turnaua i Janusza Poniewierskiego, Wydawnictwo Znak, Kraków 

2003 
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SZEF KUCHNI POLECA….:) 

„(...) A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy 
na kremówki. Że myśmy to wszystko wytrzymali, 
te kremówki po maturze.” 

Takie wspomnienie wypowiedział Ojciec Święty na 
zakończenie spotkania z rodakami na wadowickim 
rynku 16. czerwca 1999 roku. Od tej pory kremówki 
cieszą się niezwykłym powodzeniem, smakują zawsze 
świetnie, no i wszędzie (nie tylko w wadowickiej 
cukierni) są... papieskie. 

 

KREMÓWKI PAPIESKIE 

Składniki: 
 - 3 szkl. mleka (ciepłe), 

- 1 szkl. maki, 

- 1 szkl. cukru, 

- 1 jajko, 

- 1 kostka margaryny, 

- 1 cukier waniliowy, 

- 2 duże opakowania zwykłych krakersów (słonych), 

- cukier puder do posypania.  
 
  

Przygotowanie: 
Mleko należy zagotować, a kiedy ostygnie dodać do niego margarynę, cukier, cukier 
waniliowy, mąkę, jajko. Wszystkie składniki należy zmieszać za pomocą miksera. Całość 
wlewamy do garnka i gotujemy na wolnym ogniu przez cały czas mieszając, aż do uzyskania 
gęstej masy (masa powinna przybrać konsystencję budyniu). Kiedy krem ostygnie należy go 
wlać na paterę wyłożoną warstwą krakersów, a następnie położyć na masę drugą warstwę 
krakersów (lecz już bez nakładania kremu). Całość posypujemy cukrem pudrem. 
  
 

          Wszystkim młodym kucharzom życzymy smacznego!!! 
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Wielką chlubą naszego narodu jest Jan Paweł II- papież. Człowiek o 
wielkim sercu. Niewiele jest w historii ludzi, którzy tak bardzo zmienili 
świat. Jan Paweł II dokonał tego nie siłą mieczy, nie siłą armat, tylko siłą 
słowa: ”Nie lękajcie się„. To krótkie zdanie wypowiedziane na początku 
pontyfikatu, stało się Jego mottem do samego końca. Te słowa, jako główne 
przesłanie papież powtarzał przez wszystkie lata pontyfikatu.  
O wielkim wpływie papieskich słów na całym świecie nikogo nie trzeba 
przekonywać. To przecież te słowa na naszych oczach zmieniły świat. 
Skruszyły mury pomiędzy państwami dały wszystkim nową nadzieję. O 
niezwykłym wpływie Karola Wojtyły świadczą do dziś napływające z całego 
świata zapewnienia o modlitwie i ludzkiej przemianie. Karol Wojtyła 
doskonale rozumiał dramatyczne problemy ludzi młodych we współczesnym 
świecie. Podjął się wobec młodzieży roli autorytetu porządkującego 
chaotyczne myśli, przewodnika w poszukiwaniu wartości duchowych. Jako 
pierwszy w dziejach papież, potrafił przeprosić za historyczne błędy 
Kościoła wobec Żydów. Gorąco nawoływał do pokoju, miłości bliźniego i 
pojednania ludzi różnych wyznań. Był niekwestionowanym autorytetem dla 
wielkich tego świata. Nazywano go pasterzem ludzkości. Liczyli się z nim 
wszyscy wielcy tego świata i zapobiegali o audiencję, nazywano Go 
najwyższym autorytetem moralnym na Ziemi. Gorge Busch prezydent USA 
powiedział o papieżu: ”Jesteśmy wdzięczni Bogu, że zesłał nam takiego 
człowieka, syna Narodu Polskiego, który został Biskupem Rzymu i 
bohaterem naszych czasów, obrońcą wolności człowieka, solidarności i 
pokoju”. Papież Polak stał się największym autorytetem moralnym naszych 
czasów, dla ludzi wierzących najbardziej czytelnym znakiem ludzkiej drogi 
do Boga. Jego bliskość poprzez pielgrzymki i przemówienia, wiarę jak skała 
i nieustanną modlitwę stały się dla wielu umocnieniem w wątpliwościach i 
trudach życia. Miliony ludzi na całym świecie oczekują, by nasz Papież Jan 
Paweł II został wyniesiony na ołtarze. Wierzą, że już powiększył grono 
świętych, bo całym swym życiem dawał świadectwo prawdzie i miłości. 
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LATA MŁODZIEŃCZE 

• 18 maja 1920 - Karol Wojtyła przychodzi na świat w Wadowicach  
• 1938 - matura i rozpoczęcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim  
• 1 września 1939 – Karol Wojtyła przerywa studia  
• 1940-41 – przyszły papież pracuje fizycznie w kamieniołomach w Krakowie  

 
PRACA DUSZPASTERSKA 

• 1942 – Karol Wojtyła wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie  
• 1942 – rozpoczęcie studiów na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  
• 1 XI 1946 - święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy  
• 1946–48 – studia teologiczne w Rzymie  
• 1948 – powrót do Polski, objęcie wikariatu w parafii Niegowić w Małopolsce  
• 1949-51 – objęcie wikariatu parafii św. Floriana w Krakowie, studia na Wydziale 

Teologicznym UJ, doktorat z teologii moralnej  
• 1953 – habilitacja z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykłady z etyki 

społecznej w Seminarium Duchownym  
• 1954 – wykłady z filozofii i teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  
• 28 września 1958 – przyjęcie sakry biskupiej  
• Czerwiec 1962 – objęcie funkcji krakowskiego wikariusza kapitulnego  
• 30 grudnia 1963 – mianowanie na arcybiskupa metropolitę krakowskiego  
• 29 maja 1967 – podniesienie do stopnia kardynała  

 
LATA PONTYFIKATU 

• 16 października 1978 – wybór Karola Wojtyły na papieża, przyjęcie imienia Jan 
Paweł II   

• 21 stycznia – 1 lutego 1979 – pierwsza podróż zagraniczna papieża do Dominikany, 
Meksyku i na Wyspy Bahama  

• 2-10 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka do Polski (Warszawa, Gniezno, 
Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, 
Nowy Targ). W Warszawie Jan Paweł II wygłasza słynne kazanie „Niech stąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”  

• Wrzesień-październik 1979 – podróż do Irlandii i Stanów Zjednoczonych  
• 28 - 30 listopada 1979 - pielgrzymka do Turcji  
• 2 - 12 maja 1980 - pielgrzymka do Afryki: Zairu, Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty 

i Wybrzeża Kości Słoniowej  
• 30 maja - 2 czerwca 1980 - podróż do Francji  
• 30 czerwca - 12 lipca 1980 - pielgrzymka do Brazylii  
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• 15 - 19 listopada 1980 - podróż do Republiki Federalnej Niemiec  
• 16 - 27 lutego 1981 - pielgrzymka do Pakistanu, na Filipiny, wyspę Guam, do Japonii 

i USA (Alaska)  
• 13 maja 1981 – Ali Agca strzela do papieża na Placu św. Piotra w Rzymie  
• 12 - 19 lutego 1982 - afrykańska pielgrzymka do Nigerii, Beninu, Gabonu i Gwinei 

Równikowej  
• Maj 1982 – podróż do Fatimy w Portugalii (papież dziękuje Matce Boskiej za 

ocalenie 13 maja 1981 roku)  
• 28 maja - 2 czerwca  1982 - podróż do Wielkiej Brytanii  
• 10 - 13 czerwca 1982 - pielgrzymka do Brazylii i Argentyny  
• 15 czerwca 1982 - podróż do Szwajcarii  
• 29 sierpnia 1982 - wizyta w San Marino  
• 31 października - 9 listopada 1982 - wizyta w Hiszpanii  
• 2 - 10 marca 1983 - pielgrzymka do Kostaryki, Nikaragui, Panamy, Salwadoru, 

Gwatemali, Hondurasu, Belize i na Haiti  
• 16 - 23 czerwca 1983 - druga pielgrzymka do Polski (Warszawa, Niepokalanów, 

Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków)  
• 14 - 15 sierpnia 1983 - papież przebywa w Lourdes (Francja)  
• 10 - 13 października 1983 - pielgrzymka do Austrii  
• 2 - 12 maja 1984 - podróż do Korei Południowej, Papui-Nowej Gwinei, ma Wyspy 

Salomona, do Tajlandii  
• 12 - 17 czerwca 1984 - pielgrzymka do Szwajcarii  
• 9 - 21 września 1984 - podróż do Kanady  
• 10 - 13 października 1984 - pielgrzymka do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej 

(Dominikana i Portoryko)  
• 26 stycznia - 6 lutego 1985 - pielgrzymka do Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidadu 

i Tobago  
• 11 - 21 maja 1985 - podróż do Holandii, Luksemburga i Belgii  
• 8 - 19 sierpnia 1985 - pielgrzymka do Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, 

Republiki Środkowoafrykańskiej, Kenii i Maroka  
• 8 września 1985 - krótka wizyta do Liechtensteinie  
• 31 stycznia - 11 lutego 1986 - podróż do Indii  
• 13 kwietnia 1986 - papież w rzymskiej Synagodze Większej  
• 1 - 8 lipca 1986 - papieska pielgrzymka do Kolumbii i na Wyspy Świętej Łucji  
• 4 - 7 października 1986 - podróż do Francji  
• 18 listopada - 1 grudnia 1986 - podróż do Bangladeszu, Fidżi, Nowej Zelandii, 

Australii i na Seszele  
• 31 marca - 13 kwietnia 1987 - podróż do Urugwaju, Chile, Argentyny  
• 30 kwietnia - 4 maja 1987 - wizyta w RFN 
• 8 - 14 czerwca 1987 - kolejna podróż do Polski (Warszawa, Majdanek, Lublin, 

Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź)  
• 10 - 21 września 1987 - pielgrzymka do USA i Kanady 
• 7 - 19 maja 1988 - podróż do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju  
• 23 - 27 czerwca 1988 - papieska wizyta w Austrii  
• 10 - 19 wrześia 1988 - podróż do Afryki (Zimbabwe, Botswana, Lesotho i Mozambik)  
• 20 kwietnia 1989 - spotkanie z delegacją NSZZ "Solidarność" i z Lechem Wałęsą  
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• 28 kwietnia - 6 maja 1989 - kolejna afrykańska podróż (Madagaskar, Reunion, 
Zambia, Malawi)   

• 1 - 10 czerwca 1989 - pielgrzymka do Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji  
• 19 - 21 sierpnia 1989 - wizyta w Hiszpanii, 
• 6 - 16 października 1989 - podróż do Korei Południowej, do Indonezji i na Mauritius  
• 25 stycznia - 1 lutego 1990 - podróż do krajów afrykańskich: Republiki Zielonego 

Przylądka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i do Czadu  
• 21 i 22 kwietnia 1990 - pielgrzymka do Czechosłowacji  
• 6 - 14 maja 1990 - pielgrzymka do Meksyku  
• 25 - 27 maja 1990 - wizyta na Malcie  
• 1 - 10 września 1990 - podróż do Afryki (Tanzania, Burundi, Rwanda i Wybrzeże 

Kości Słoniowej) 
• 10 - 13 maja 1991 - podróż do Portugalii  
• 1 - 9 czerwca 1991 - podróż do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, 

Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa)  
• 13 - 20 sierpnia 1991 - druga część pielgrzymi  do Polski (Kraków, Wadowice, 

Częstochowa), podróż na Węgry (od 17 sierpnia)  
• 12 - 21 października 1991 - podróż do Brazylii  
• 19 - 26 lutego 1992 - podróż do Senegalu, Gambii i Gwinei (Afryka)  
• 4 - 10 czerwca - kolejna podróż do Afryki (do Angoli, na Wyspy Świętego Tomasza i 

Książęcą)  
• 9 - 14 października 1992 - podróż do Dominikany  
• 3 - 10 lutego 1993 - kolejna pielgrzymka do Afryki (do Beninu, Ugandy i Sudanu) 
• 25 kwietnia 1993 - papieska pielgrzymka do Albanii  
• 12 - 17 czerwca 1993 - podróż do Hiszpanii  
• 9 - 16 sierpnia 1993 - podróż na Jamajkę, do Meksyku i USA  
• 4 - 10 września 1993 - wizyta na Litwie, Łotwie i w Estonii  
• 10 - 11 września 1994 - podróż do Chorwacji  
• 11 - 21 stycznia 1995 - pielgrzymka na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i 

Sri Lanki  
• 20 - 22 maja 1995 - pielgrzymka do Czech  
• 22 maja 1995 - krótka wizyta papieża w Skoczowie, Bielsku-Białej i w Żywcu 

(zorganizowana przy okazji wizyty w Czechach, pielgrzymka miała charakter 
nieoficjalny)  

• 30 czerwca - 3 lipca 1995 - papieska wizyta na Słowacji  
• 9 - 10 września 1995 - papież przebywa w Loreto na spotkaniu z młodzieżą  
• 14 - 20 września 1995 - kolejna podróż do Afryki (RPA, Kamerun, Kenia)  
• 5 - 12 lutego 1996 - podróż do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli  
• 14 kwietnia 1996 - podróż do Tunezji  
• 7 - 19 maja 1996 - podróż do Słowenii  
• 21 - 23 czerwca 1996 - pielgrzymka do Niemiec  
• 6 - 7 września 1996 - papieska wizyta na Węgrzech  
• 19 - 23 września 1996 - pielgrzymka do Francji   
• 12 - 13 kwietnia 1997 - podróż do Bośni i Hercegowiny  
• 25 - 27 kwietnia 1997 - kolejna papieska wizyta w Czechach  
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• 31 maja - 10 czerwca 1997 - pielgrzymka do Polski (Wrocław, Legnica, Gorzów 
Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, 
Kraków, Dukla, Krosno)  

• 2 - 6 października 1997 - podróż do Brazylii  
• 21 - 26 stycznia 1998 - papież leci na Kubę  
• 21 - 23 marca 1998 - pielgrzymka do Nigerii  
• 19 - 21 czerwca 1998 - kolejna pielgrzymka papieża do Asutrii  
• 2 - 4 października 1998 - Jan Paweł II w Chorwacji  
• 22 - 27 stycznia 1999 -  podróż do Ameryki Północnej (Meksyku i do Stanów 

Zjednoczonych)   
• 7 - 9 maja 1999 - papież przebywa w Rumunii  
• 5 - 17 czerwca 1999 - kolejna wizyta Jana Pawła II w naszym kraju (odwiedza m.in. 

Gdańsk, Pelplin, Licheń, Warszawę, Bydgoszcz, Toruń)  
• 5 - 9 listopada 1999 - Jan Paweł II w Indiach i Gruzji  
• 24 - 26 lutego 2000 - papież pielgrzymuje na górę Synaj  
• 20 - 26 marca 2000 - pielgrzymka do Ziemi Świętej  
• 4-9 maja 2001 - podróż do Grecji, Syrii i na Maltę (śladami św. Pawła z Tarsu)  
• 23 - 27 czerwca 2001 - wizyta na Ukrainie  
• 22 - 27 września 2001 - pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii  
• 22 - 26 maja 2002 - Jan Paweł II odwiedza Azerbejdżan i Bułgarię  
• 24 lipca – 2 sierpnia 2002 - podróż do Kanady, Guatemali, Meksyku.  
• 16 - 19 sierpnia 2002 - pielgrzymka do Polski (Kalwaria Zebrzydowska, Kraków)  
• 3 - 4 maja 2003 – podróż do Hiszpanii  
• 6 - 9 czerwca 2003 - 100. pielgrzymka Jana Pawłą II - do Chorwacji  
• 22 czerwca 2003 - papieska podróż do Bośni i Hercegowiny  
• Lipiec 2003 – papież przebywa w Castel Gandolfo, światowe media piszą o złym 

stanie zdrowia Jana Pawła II  
• 11 – 14 września 2003 – podróż na Słowację  
• 5 – 6 czerwca 2004 – pielgrzymka do Szwajcarii  
• 15 – 16 sierpnia 2004 – Jan Paweł II przebywa w sanktuarium maryjnym w Lourdes 

we Francji  
• Styczeń 2005 – stan zdrowia papieża pogarsza się z dnia na dzień  
• Styczeń 2005 – Watykan odwołuje papieskie spotkania  
• Luty – marzec  2005 – papież podupada na zdrowiu, dwukrotnie przebywa w klinice 

Gemelli, lekarze dokonują zabiegu tracheotomi 
• 27 marca 2005 – Jan Paweł II udziela w Wielką Niedzielę milczącego 

błogosławieństwa „Urbi et Orbi”  
• 31 marca 2005 – Jan Paweł II przechodzi w nocy ciężki zawał, po reanimacji 

odmawia przewiezienia do kliniki Gemelli  
• 2 kwietnia 2005 roku – papież Jan Paweł II umiera w Watykanie 
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