
 

 

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II. 2 kwietnia obchodziliśmy 15. 

rocznicę śmierci, a 18 maja będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin papieża. Temu 

wielkiemu Człowiekowi, Polakowi, poświęcamy wiele uwagi. Możemy zrobić to w 

swój własny sposób poprzez poznawanie Jego trudnej i bogatej biografii, poznawanie 

kazań, utworów poetyckich, śledzenie tras podróży, przeglądanie albumów 

fotograficznych. Mimo sytuacji w której znaleźliśmy się wszyscy, każdy w swoim 

domu znajdzie coś co przypomina o Karolu Wojtyle. 

 

My proponujemy kilka myśli, słów które nam pozostawił papież Polak: 

 

„Młodość to pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełnić prawdą i miłością. Młodość, 

prawda i miłość: to się musi spotkać.” 

 

 

 

„Jestem radosny, wy też bądźcie!” 

 

„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas?” 
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„Nie lękajcie się waszej miłości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej 

miłości.” 

 

 

„Ludzie są stworzeni do radości. Słuszne jest zatem wasze pragnienie szczęścia. 

 

 

„Troska o dziecko (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do 

człowieka.”  

 

 

Mamy też kilka ciekawych propozycji czytelniczych dotyczących tej ważnej i ciekawej postaci 

historycznej dla nas.    

 ♥ 

„Nazywam się …Jan Paweł II” autorstwa Jana W. Góry i ilustracjami Lucyny Talejko-

Kwiatkowskiej . Jest to książka z serii adresowanej do dzieci i młodzieży wydana przez 
Wydawnictwo MEDIA RODZINA. 

♥  

Grzegorza Polaka „Śmiejmy się z Papieżem. Anegdoty o Janie Pawle II 

niedawno odnalezione” wydane przez Rzeczpospolitą. 

♥ 

„Nowe kwiatki Jana Pawła II” książka wydana pod honorowym patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w roku 2006. 

♥ 

„Z Wadowic do Rzymu. Dzieje życia Karola Wojtyły –Jana Pawła II” komiksowa 

biografia autorstwa francuskich rysowników Dominique Bar, Louis-Bernard Koch i Guy Lehideux 

wydawnictwa Biały Kruk. 

♥ 

„ Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej” napisana przez Milenę 

Kindziuk wydana przez Wydawnictwo Znak przybliża czytelnikom postać mamy papieża, której 

proces beatyfikacyjny właśnie rozpoczął się 7 maja 2020 roku w Wadowicach. 
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