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Jan Paweł II - dlaczego Święty? 

      Jan Paweł II  to dla mnie ważna osoba.  Wyróżniał się on miłością do dzieci, zaufaniem 

ludzi, był pogodny, zawsze uśmiechnięty. Dla niego każdy człowiek,  nawet najmniejsza 

istota była miała znaczenie. Jan Paweł II  patrzał na każdego tak samo, wszystkich traktował 

na równi. Jan Paweł II dawał nam wskazówki do życia, sprawiał, że  świat stawał się pełen 

wiary w Boga. Dla mnie jest On osobą ważną, z której  mogę brać przykład, wzorem godnym 

naśladowania. W naszych sercach Bóg jest bardzo ważny, do Niego zwracamy się z naszymi 

problemami i trudnościami, prosimy o łaskę.  Papież sprawiał, że ludzie zaczęli w Niego 

wierzyć, umacniał dusze nie tylko osobom, które wierzyły w Boga, ale  wskazywał drogę 

tym, którzy jej szukali. Jan Paweł II był człowiekiem, który głosił Słowo Boże  na całym 

świecie, chciał, aby człowiek uwierzył, że Bóg istnieje, że dzięki Niemu jesteśmy na tym 

świecie. 

       Jan Paweł II jest dla mnie inspiracją do doskonalenia siebie, swojego zachowania na co 

dzień względem siebie jak i wobec bliźniego. Jego słowa, orędzie, które kierował do 

młodych, pomimo upływu czasu, jest nadal aktualne, także dla mnie. On pokazał mi, że 

powinnam wymagać od siebie, nawet kiedy inni ode mnie nie wymagają – cytując jego słowa. 

Jan Paweł II posiada, pomimo upływu czasu, wyjątkowe miejsce w moim sercu i wiem, że 

szybko o Nim nie zapomnę. 

    Szczególnie ważne są dla mnie Jego słowa, które motywują mnie na co dzień do pracy w 

wolontariacie: Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest 

dawać. Wiem, że gdybym miała okazję Go dzisiaj spotkać, zrobiłabym wszystko, by mi się to 

udało, skierowałabym do Niego wszelkie moje uczucia i podziękowania za to, że właśnie 

dzięki Niemu mogę patrzeć na świat z innej perspektywy. Na co dzień zmagałam się z 

trudnościami, które sprawiały mi wielki smutek a zarazem ból, a dzięki Papieżowi mogę 

stawić temu czoła i podejmować wszelkie kroki, abym mogła pomóc sobie i innym dzieciom. 

Ojciec Święty dał wiele miłości dzieciom, obdarzył Nas wielkim zaufaniem i pomocą, dzięki 

której stajemy się lepsi dla innych i otwarci na świat. Nie wyobrażam sobie życia bez Jana 

Pawła II. Życie jest czymś cennym, codziennie powinniśmy dziękować Bogu za to, kim 

jesteśmy. 

    Pismo Święte mówi, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, czyli każdy z 

Nas jest dziełem Bożym. Ojciec Święty starał się nam przekazać, że każdy gest wobec 

bliźniego ma swoją wartość, że nie stajemy się lepsi dzięki pieniądzom, ale dzięki miłości do 

ludzi.  

       Ojciec Święty jest dla mnie wzorem, wiemy, że Jezus Chrystus oddał życie za nasze 

grzechy, a Papież starał się nam to przekazać, głosząc Ewangelię. Nie słynie on tylko z tego, 

ale także z miłości, którą nam dał. Moim zdaniem Jan Paweł II powinien zostać świętym. To 

On zmienił świat na lepszy, sprawił, że ludzie zaufali Bogu. Jest on i pozostanie wzorem dla 

wszystkich ludzi.  

                                                                                                                                                 


