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Zaproszenie do czytania 
 

Jan Paweł II 
18. maja - 100. rocznica urodzin  

„Wszystko zaczęło się wiosną 1920 roku. 

W polskim miasteczku o nazwie Wadowice, przez które 

przepływa rzeka Skawa, mieszkali państwo Wojtyłowie. 

Mieli małe mieszkanko w domu przy ulicy Rynkowej 2. 

Zawsze było w nim miło, czysto i przytulnie. Mama, pani 

Emilia, zajmowała się domem, a także szyła sukienki, spodnie 

i koszule dla przyjaciół oraz sąsiadów. Tata, pan Karol, 



zawodowy żołnierz, pracował w Powiatowej Komendzie 

Uzupełnień. Ich syn, Edmund, był uczniem gimnazjum”. 

 

18 maja 1920 roku przyszedł na świat drugi syn państwa 

Wojtyłów, Karol. 

Karol, który został papieżem Janem Pawłem II. 

 

 
 

Dla uczniów klas 1-3: 

Święty Jan Paweł II – film z serii „Aureola 

od Stanisława do Karola” 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A 

 

Dla uczniów klas 3-5: 

Jan Paweł II – Historia Papieża 

htt ps://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A
https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE


Jan Paweł II i dzieci 

"Największą radością papieskiego serca są dzieci. 

I największą troską serca Papieża jest każde dziecko. 

I miłością serca Papieża, tak jak Serca Jezusowego, 

jest dziecko". 

 

 

W liście do dzieci prosił: 

 ”Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali 

przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale 

także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. 

Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam 

polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. 

Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, 



a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się 

coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła 

żyć w pokoju”. 

 

Pokładając tak wielką ufność w modlitwie dziecka podążał 

za przykładem samego Jezusa i Jego Matki, którzy 

często wybierali  dzieci, aby powierzać im sprawy wielkiej 

wagi dla życia Kościoła i ludzkości. 
 

 

„Do was, moi mali przyjaciele, bez względu na różnice 

języka, rasy, czy narodowości mówię: Chwalcie imię 

Pana! A ponieważ człowiek winien chwalić Boga przede 

wszystkim własnym życiem, nie zapominajcie o tym, 

co dwunastoletni Jezus powiedział swojej Matce 



i Józefowi w Świątyni jerozolimskiej: 

“Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co 

należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Człowiek chwali 

Boga przez to, że idzie w życiu za głosem swego 

powołania. Módlcie się, drodzy chłopcy i dziewczęta, 

abyście rozpoznali, jakie jest wasze powołanie, 

i abyście mogli później iść wielkodusznie 

za jego głosem”. 

 

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany 

do miłości Boga i bliźniego. Niech ta miłość, właśnie 

dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy 

się na wasze otoczenia i na cały świat. 

Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej 

szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących 

i zapomnianych”. 

 

 

 

 

 

 



Jan Paweł II – SKARB WŚRÓD NARODÓW 

 

 

 

Skarby Skarby - piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGwhd8jv2yQ 

 

 

 

„Szukając sercem Bożych skarbów sam 

stał się skarbem wśród narodów”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGwhd8jv2yQ


„W polskim miasteczku o nazwie Wadowice, przez które 

przepływa rzeka Skawa, mieszkali państwo Wojtyłowie…”. 

 

Moje miasto Wadowice – chór dziecięcy  

Posłuchaj:  https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w


Ulubiona pieśń Jana Pawła II – Barka 

Posłuchaj:  https://www.youtube.com/watch?v=Kz7DsHyvGy0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz7DsHyvGy0

