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2. aprna 2005 obehla celý svet 
smutná správa, že pápež Ján Pavol ll. 
dokončil svoju pozemskú púf. V pos
ledných týždňoch bol už fažko chorý, 
takže veriaci v mnohých krajinách sa 
schádzali v kostoloch i na námestiach 
a modlili sa za jeho uzdravenie. Božia 
prozreternosf však rozhodla inak. 

Pripomeňme, že Ján Pavol ll., vlast
ným menom Karol Wojtyfa, sa narodil 
18. mája 1920 vo Wadowiciach, kde 
získal aj základné a stredoškolské vzde
lanie. Po maturite začal študovaf na JU 
polonistiku, z ktorej neskôr prestúpil na 
teológiu. Na kňaza ho vysvätil1 . Xl. 1946 
vtedajší krakovský arcibiskup, knieža 
kardinál Adam Sapiecha. V rokoch 1946-
1948 študoval K. Wojtyfa v Ríme a po 
návrate domov pôsobil ako kaplán vo 
farnosti Niegowice a neskôr vo farnosti 
sv. Floriána v Krakove. V rokoch 1953-
1978 pôsobil ako prednášater, najprv v 
Kňazskom seminári v Krakove a neskôr 
na Katolíckej univerzite v Lublíne, kde 
prednášal filozofiu. 4. júla 1958 ho pápež 
Pius XII. vymenoval za titulárneho bisku
pa umbrijského a o dva mesiace neskôr 
prijal z rúk arcibiskupa E. Baziaka bis
kupskú sa kru a ako 38-ročný sa stal po
mocným biskupom Krakovskej arci
diecézy. V júni 1962 ho Metropolitná ka
pitula v Krakove zvolila za kapitulného 
vikára. O rok neskôr, 13. februára 1963 

ho pápež Pavol Vl. vymenoval za arcibis
kupa a krakovského metropolitu a v roku 
1967, ked mal sotva 47 rokov, za kar
dinála Sv. rímskej cirkvi. 

Po nečakanej smrti Sv. Otca Jána 
Pavla l. sa 14. 10. 1978 Karol Wojtyfa spolu 
s ďalšími kardinálmi zúčastnil konkláve, 
ktoré malo zvolif nového pápeža. Ked 
po dvoch dňoch, 16. októbra 1978 
vystúpil z komína Sixtínskej kaplnky biely 
dym a neskôr kardinál Pericle Felici 
predniesol z balkóna Baziliky sv. Petra 
tradičnú formulu "Habemus Papam" a 
oznámil jeho meno- svet žasol v údive. 
Novým pápežom sa totiž po prvý raz od 
455 rokov stal netalian, ale pofský kar
dinál Karol Wojtyfa, ktorý si zvolil meno 
Ján Pavol ll. a stal sa 264. nástupcom 
sv. Petra. 

Ján Pavol ll. si od začiatku získal 
vefkú autoritu, ktorá sa v priebehu jeho 
takmer 27-ročného pontifikátu neustále 
prehlbovala vda ka jeho neúnavnej práci 
na novej evanjelizácii sveta. Hovorí sa, 
že práve on otriasol základmi komuniz
mu v strednej a východnej Európe. Už 
jeho prvá cesta do Pofska v júni 1979 
znamenala konfrontáciu s totalitou a 
bola revolúciou svedomia. Pofsko ho 
prijalo triumfálne a vtedajšia pápežova 
výzva "Nebojte sa!" vážne otriasla 
základmi režimu, považovaného dovte
dy za stabilný. Nebolo to len povzbude-

Ján Pavol/l. 

nie túžby vtedajšej spoločnosti po slo
bode, ale aj nádej v stále obnovo
vaného Krista medzi nami. 

Tak sa začala pápežova púf viery, 
ktorú niesol rudom na celej zemeguli. 
Ján Pavol ll. patril k najväčším mi
sionárom našich čias . Za svojho ponti
fikátu absolvoval 104 púte, počas 
ktorých navštívil123 krajín a v nich 850 
miest. Najčastejšie bol, samozrejme, v 
Pofsku- 9-krát. (1979, 1983, 1987, 1991 
-dvakrát, 1995, 1997, 1999 a 2002). Slo
vensko navštívil trikrát (1990, 1995 a 
2003). Všade hlásal posolstvo Krista, 
šíril myšlienku ekumenického dialógu 
s bratskými cirkvami a jednoty i spo
lupráce medzi národmi, presadzoval 
náboženskú slobodu ako základné 
rudské právo, odsudzoval terorizmus a 
vojenské konflikty, bránil rodinu ako 
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