
Stulecie urodzin                                      

Świętego Jana Pawła II 
 

Ojcze Święty - PAMIĘTAMY! 

Uczniowie i nauczyciele ZSZ i O                           

w Sułkowicach 
 

                 Od pamięci, jak powtarzał św. Jan Paweł II, zależy odkrywanie                                          

i zachowanie tożsamości. Pamięć to nie tylko cofnięcie się wstecz,                                               

ale pójście w głąb. Tym lepiej jesteśmy przygotowani do pójścia w przyszłość 

im głębiej rozumiemy przeszłość. Zarówno w wymiarze indywidualnym                                                       

jak i wspólnotowym. Paweł II wielokrotnie przypominał naszą 1000 letnią 

historię i ta pamięć pomogła wielu Polakom odkryć tożsamość. A teraz pamięć 

o Nim, można to powiedzieć bez cienia patosu, należy do naszego dziedzictwa. 

 
Jest w Polsce zakątek niemały, nieduży, tam księżyc swe oko filuternie mruży. 

Piękne i spokojne są to okolice, a ziemia wybrana –to są Wadowice. 

 

Gdy zacny Pan Bóg zamyślił głęboko, na wadowickiej ziemi zatrzymał swe oko. 

I spojrzał -  i oto zrodziło się dziecię, które dziś jest znane na calutkim świecie. 

 

Ale nim się takie proroctwo spełniło, dużo, dużo wody w Skawie upłynęło. 

Minął czas nauki, ciężka życia dola, ale nic nie zmogło twardego górola. 

 

I oto Maryja Jasnogórska Pani, której siebie oraz lud swój oddał w dani. 

U swojego Syna prośbę wyjednała , że Mu we władanie cały świat oddała. 

 

O, jakże szczęśliwa wadowicka ziemia i jak strasznie dumna ze swoje syna. 

O, jakże szczęśliwe są te okolice, gdzie klęczał przed Matki Cudownym obliczem. 

Bo bliska mu była kalwaryjska ziemia, tylko dla słodkiego Maryi imienia. 

 

 

 

 



Tam znów gród Kraków, swym pięknem zachwyca 

Historyczny Wawel, biskupów stolica. 

I znów lud krakowski tego czasu dożył, 

Że doszedł On tam, gdzie Biskup Stanisław swą głowę położył. 

 

Tam składał ofiary u świętego tronu, ślubując Maryi wierność aż do zgonu. 

Także przez krakowski lud był ukochany, lecz nam Go zabrano za spiżowe bramy. 

I tak sądzono, że tam już zostanie, i poszła z nim troska i płacz i szlochanie. 

Lecz z płaczu wytrysła jakaś duma taka, na Piotrowym tronie mieliśmy Polaka. 

 

I tak ten co poznał i chłód, głód i nędzę, nowy program pisał w watykańskiej księdze.                                    

Padajcie narody, uciszcie się trony, wsłuchajcie się w serc waszych bicie, 

Jego myśli i program wcielajcie w swe życie. 

 

 

                Napisano wiele o życiu, pontyfikacie i nauczaniu Jana Pawła II. Jego piękne                                           

przepełnione miłością serce potrafiło zjednoczyć miliony ludzi różnej wiary i narodowości.                                         

To Ojciec w którego ramionach wszyscy znaleźli pocieszenie, miłość oraz dobrą radę.                                           

To człowiek, którego znał cały świat. Umocnił pozycje kościoła i zjednoczył cały świat.                                            

Jan Paweł II to niestrudzony Pielgrzym, który nauczył nas, jak wielkim dobrem jest wolność. 

Nauczył nas, jak otwierać swe serce i nie bać się świętości, takiej codziennej.                                                            

Jego pontyfikat był naznaczony bólem i cierpieniem, jednak godnie znosił te przeszkody.                                           

Jan Paweł zmienił cały świat  i rozbudził miłość do Boga w wielu ludzkich sercach.                                                            

Pozostawił nam po sobie niezliczone dobra, wiarę w sens życia i wartość rodziny.                                                      

Dziś można powiedzieć, że Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem. Jego życie                                                                        

i pontyfikat zmieniły wielu ludzi, nawet narody. On pokazał nam jak pięknie                                                                                

i godnie żyć, jak wykorzystać dany przez Boga czas, jak kochać ludzi.                                                                                                                                                          

Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi,  że mogliśmy dotykać Jego życia, słuchać Go, spotykać się z Nim.                                                                                                                                        

To dla Ciebie Ojcze święty- Janie Pawle II wspominamy chwile pełne radości, młodzieńczego zapału                                     

i spotkania z Tobą od wybrania do wypełnienia się Woli Bożej. Słowa i nauczanie Twoje Ojcze 

Święty  nie przemijają z czasem. Pragniemy tu, na ziemi  nawoływać do wcielania w życie 

wyznawanych przez Ciebie wartości i wierzymy, że orędujesz za nami w niebie. 

 

 



Karol Wojtyła, papież Polak - Święty Jan Paweł II odszedł, ale na zawsze pozostanie  w naszych 
sercach. Nigdy nie zapomnimy Jego nauczania. Pozostało z nami Jego nauczanie, jego przesłanie.  

"Musicie być mocni! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! 

Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie 

być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! 

Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć… Musicie być mocni miłością, która 

cierpliwa jest, łaskawa jest…"                                                                

                                                                                                                    Jan Paweł II, Jasna Góra, 1983r.    

        

"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, 
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować".                                                                                    

                                                                                    Jan Paweł II- Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987r. 

"(...) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. 

Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych 

wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. (...)" 
                                                                                                             

                                                                                                 Jan Paweł II, Włocławek 6 czerwca 1991r. 

 

 


