
Jan Paweł II
Święty z Wadowic



2 3

Tajemnicy owej uczyły mnie ręce mat ki, która – składając małe dziecięce dłonie do 
pacierza – pokazy wała, jak kreśli się krzyż – znak Chrystusa, który jest Synem Bo ga 
Żywego. Dzisiaj, po tylu latach, jakże ci wdzięczny jestem, moja mat ko i mój ojcze, 
i mój bracie!

Jan Paweł II – Wadowice, 14.08.1991 r.

18.05.1920 r. – urodził się Karol Józef Wojtyła syn Karola i Emilii.
20.06.1920 r. – przyjął chrzest w kościele pw. Ofiarowania NMP, 

a sakramentu udzielił ks. Franciszek Żak.
13.04.1929 r. – zmarła w wieku 45 lat matka Karola – Emilia.
25.05.1929 r. – przyjął pierwszą Komunię Świętą.
04.12.1932 r. – zmarł w wieku 26 lat Edmund – brat Karola.
03.05.1938 r. – otrzymał sakrament bierzmowania.
14.05.1938 r. – zdał egzamin maturalny z religii, języka polskiego, 

greki i łaciny z wynikami bardzo dobrymi.
07/08.1938 r. – Karol Wojtyła wyjechał wraz z ojcem do Krakowa.

Edmund Wojtyła z rodzicami – Emilią i Karolem
Fot. ze zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Karol Wojtyła na rękach matki Emilii
Fot. ze zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
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Mały Lolek
Fot. ze zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Karol po Pierwszej Komunii Świętej
Fot.ze zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
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Karol Wojtyła – portret maturzysty
Fot. ze zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Kardynał Karol Wojtyła podczas wizyty w Wadowicach
Fot. Andrzej Leń
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Kardynał Karol Wojtyła w Wadowicach – wizyta duszpasterska
Fot. Andrzej Leń

Kardynał Karol Wojtyła w Wadowicach – z lewej ks. Infułat Edward Zacher
Fot. Andrzej Leń

Po ludzku pragnę wyrazy mojej wdzięczności złożyć na ręce księdza prałata Edwar-
da Zachera, który był moim profesorem religii w gimnazjum wadowickim, który 
z kolei przemawiał na moich prymicjach kapłańskich, na moich prymicjach bisku-
pich, arcybiskupich i kardynalskich tu, w wadowickim kościele, i wreszcie przemó-
wił także dzisiaj na tym nowym etapie drogi mojego życia, która niczym innym 
nie da się wytłumaczyć, tylko niezmierzonym Bożym miłosierdziem oraz niezwykłą 
opieką Bogarodzicy, Matki Nieustającej Pomocy.

Jan Paweł II – Wadowice, 07.06.1979 r. 

18.02.1941 r. – zmarł porucznik Karol Wojtyła ojciec Papieża, 
 pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

01.11.1946 r. – Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie.
04.07.1958 r. – Papież Pius XII mianował Go biskupem.
30.12.1963 r. – Papież Paweł VI podniósł Karola Wojtyłę 

do godności arcybiskupiej.
28.06.1967 r. – Papież Paweł VI wręczył Karolowi Wojtyle paliusz kardynalski.
26.11.1967 r. – odprawił Mszę św. pontyfikalną w kościele w Wadowicach.
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Jan Paweł II w Wadowicach – pierwsza wizyta, 07.06.1979 r.
Fot. Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach 

Jan Paweł II w Wadowicach – pierwsza wizyta, 07.06.1979 r.
Fot. Andrzej Leń

Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, 
poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do 
chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem 
przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego 
Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowa-
łem w roku tysiąclecia chrztu Polski jako ówczesny arcybiskup krakowski. Potem 
uczyniłem to po raz drugi, jak przypomniał ksiądz prałat, na 50 rocznicę mojego 
chrztu, jako kardynał, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, przybywa-
jąc z Rzymu jako następca św. Piotra. 

Jan Paweł II – Wadowice, 07.06.1979 r.

16.10.1978 r. – Karol Wojtyła został wybrany przez konklawe 
na następcę św. Piotra, przyjął imię Jana Pawła II.

07.06.1979 r. – pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Wadowicach.  
Spotkanie z mieszkańcami na rynku 
przed kościołem pw. Ofiarowania NMP.
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Jan Paweł II w Wadowicach – pierwsza wizyta, 07.06.1979 r.
Fot. Andrzej Leń

Jan Paweł II w Wadowicach – pierwsza wizyta, 07.06.1979 r.
Fot. Andrzej Leń
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Jan Paweł II w Wadowicach – druga wizyta, 14.08.1991 r.
Fot. Andrzej Leń

Z wielkim wzruszeniem przybywam dzisiaj do tego miasta, w którym się urodziłem 
– do parafii, w której zostałem ochrzczony i przyjęty do wspólnoty Kościoła Chry-
stusowego – do środowiska, z którym związałem się przez osiemnaście lat mojego 
życia, od urodzenia do matury.

Jan Paweł II – Wadowice, 07.06.1979 r.
Jan Paweł II w Wadowicach – druga wizyta, 14.08.1991 r.
Fot. Andrzej Leń

Błogosławiony bądź, Piotrze, w sposób szczególny w tej nowej świątyni, która pod 
twym imieniem została dziś poświęcona i oddana Bogu Żywemu na chwałę Trójcy 
Przenajświętszej.

Jan Paweł II – Wadowice, 14.08.1991 r.

Jan Paweł II w Wadowicach – pierwsza wizyta, 07.06.1979 r.
Fot. Andrzej Leń
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Jan Paweł II w Wadowicach – druga wizyta, 14.08.1991 r.
Fot. Andrzej Leń

Jan Paweł II w Wadowicach – druga wizyta, 14.08.1991 r.
Fot. Andrzej Leń

Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy wespół z Waszym Duszpasterzem, ks. Mi-
chałem Pioskiem przyłożyli rękę do tego dzieła. Nowy kościół wpisuje się w pano-
ramę starych Wadowic od strony Skawy i pierwszych wzniesień Beskidu – wpisuje 
się zaś nie tylko obok dawnej świątyni parafialnej, ale także obok kościo ła ojców 
karmelitów, gdzie na początku tego stulecia przeorem był Błogosławiony Rafał Ka-
linowski.

Jan Paweł II – Wadowice, 14.08.1991 r.

13.05.1981 r. – zamach na Papieża na placu św. Piotra w Watykanie.
13.05.1982 r. – pielgrzymka dziękczynna do Sanktuarium MB Fatimskiej 

za cudowne uratowanie życia w rocznicę zamachu.
17.07.1989 r. – nawiązanie stosunków dyplomatycznych 

pomiędzy Polską a Watykanem.
14.08.1991 r. – Jan Paweł II drugi raz nawiedził Wadowice i dokonał   

konsekracji nowego kościoła wotywnego pw. św. Piotra  Apostoła. 
Kościół wzniesiono jako wotum dziękczynne za wybór  
papieża Polaka i ocalenie w zamachu 13 maja 1981 r.

17.11.1991 r. – kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego.
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Z głęboką czcią całuję też próg domu Bożego – wadowickiej fary, a w niej chrzciel-
nicę, przy której zostałem wszczepiony w Chrystusa i przyjęty do wspólnoty Jego 
Kościoła. W tej świątyni przystąpiłem do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Tu by-
łem ministrantem. Tu dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa i – już jako arcybiskup 
krakowski – tu przeżywałem swój srebrny jubileusz kapłański. Ile dobra, ile łask 
wyniosłem z tej świątyni i z tej parafialnej wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest 
Dawcą wszelkich łask. Jemu, Bogu w Trójcy jedynemu, oddaję dziś chwałę na pro-
gu tego kościoła. 

Jan Paweł II – Wadowice, 16.06.1999 r.

25.03.1992 r. – nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi  
pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach.

16.06.1999 r. – trzecia pielgrzymka Jana Pawła do Wadowic.
19.08.2002 r. – przelot śmigłowca z Papieżem Janem Pawłem II 

na pokładzie nad Wadowicami.

Jan Paweł II w Wadowicach – trzecia wizyta, 16.06.1999 r. 
Powitanie chlebem i solą w rodzinnym mieście.
Fot. Arturo Mari

Jan Paweł II w Wadowicach – trzecia wizyta, 16.06.1999 r.
Fot. Mieczysław Mateja
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Jan Paweł II w Wadowicach – trzecia wizyta, 16.06.1999 r.
Fot. Mieczysław Mateja

Jan Paweł II w Wadowicach – trzecia wizyta, 16.06.1999 r.
Fot. Mieczysław Mateja
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Jan Paweł II w Wadowicach – trzecia wizyta, 16.06.1999 r.
Fot. Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach 

Jan Paweł II w Wadowicach – trzecia wizyta, 16.06.1999 r.
Fot. Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach

Podczas mego pierwszego pobytu w Wadowicach skierowałem do was prośbę, 
abyście przed wizerunkiem tej Matki otaczali mnie nieustanną modlitwą. Widzę, 
że została ona wykuta w kamieniu. Wierzę, że jest to znak, iż ta prośba jest głęboko 
wyryta również w waszych sercach. (okrzyki: Pamiętamy…) [Serdecznie dziękuję 
wam za modlitwę.] Stale odczuwam jej działanie i nadal gorąco o nią proszę.

Jan Paweł II – Wadowice 16.06.1999 r.

02.04.2005 r. – o godz. 21:37 zmarł Jan Paweł II.
28.06.2005 r. – rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II.
01.05.2011 r. – beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II 

przez Papieża Benedykta XVI w Rzymie.
18.05.2012 r. – bł. Jan Paweł II został patronem Wadowic
27.04.2014 r. – kanonizacja bł. Jana Pawła II 

przez Papieża Franciszka w Rzymie.

Mówi się, że wszędzie dobrze a najlepiej w domu. Tyle lat minęło od czasu, gdy wy-
szedłem z Wadowic. Zawsze jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem 
tu oczekiwany jak w rodzinnym domu.

Jan Paweł II – Wadowice, 16.06.1999 r.



W dniu 18 maja 2012 r. Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz prze-
kazał na wadowickim rynku Burmistrzowi Wadowic dekret Kongregacji Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów, zatwierdzający ustanowienie błogosławionego 
Jana Pawła II, papieża, Patronem przed Bogiem dla Wadowic. Dekret jest efektem 
prośby Burmistrza Wadowic Ewy Filipiak, która w niedzielę 15 maja 2011 roku, 
podczas wielkiego dziękczynienia za wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze, zwró-
ciła się na wadowickim rynku do J.E. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą  
o pomoc, aby błogosławiony Jan Paweł II stał się patronem Wadowic. W odpowie-
dzi za przedstawioną prośbę Ksiądz Kardynał powiedział: „Myślę, że nie trzeba o to 
prosić, choć o dekret można się postarać. Jest faktem, błogosławiony Jan Paweł II 
jest patronem Wadowic i całej okolicy. Opatrzność dała nowego patrona na dwu-
tysiąclecie, patrona wolności, która realizuje się w jedności i solidarności.”
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