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Dlaczego Święty? 

Wyjątkowość Jana Pawła II kształtowała się już w dzieciństwie i młodości - w domu 

przepełnionym modlitwą. Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako syn Karola 

Wojtyły i jego żony Emilii z Kaczorowskich. Na chrzcie otrzymał imiona Karol Józef.  

Matka Karola z przekonaniem mówiła znajomym, że będzie kiedyś z niego wielki człowiek. 

W kształtowaniu charakteru Karola wspierały go trzy ważne miejsca: kościół, szkoła, teatr. 

Świętość Jana Pawła II była obecna w całym jego życiu. Zauważamy to zarówno w stosunku 

do Pana Boga, jak i do ludzi, dyscyplinie wewnętrznej oraz wielkiej miłości.  

Motywem postępowania Papieża była właśnie miłość. 

Wyrazem świętości była jego modlitwa. W czasie spotkań z młodzieżą powiedział, że 

modlitwa jest mówieniem do Boga i słuchaniem Boga. Im bardziej modlitwa staje się 

słuchaniem, czego Bóg pragnie ode mnie, tym bardziej staje się kontemplacją. 

Karol Wojtyła odznaczał się wielką pobożnością. Był mistykiem, to oznaczy człowiekiem 

zanurzonym w Bogu. Umiał mówić do Pana Boga, ale też umiał go słuchać. Swój dzień 

rozpoczynał modlitwą: medytacja, rozważanie, msza święta, dziękczynienie. 

Cały jego dzień był przepełniony modlitwą. Codziennie wieczorem podchodził do okna i 

błogosławił Rzym i cały świat, którego był pasterzem. Ludzie z całego świata przysyłali Ojcu 

Świętemu listy z intencjami i prośbą o modlitwę. Nigdy nie zostawił próśb bez odpowiedzi, 

zawierzał je Bogu. Uzdrawiał za życia, uzdrawia po śmierci. Moc modlitwy Jana Pawła II jest 

przeogromna. Wyprasza u Boga potrzebne nam łaski. Nieuleczalnie chorzy odzyskują 

zdrowie, matki starające się o dziecko, doświadczają macierzyństwa, a niewierzący otrzymują 

dar wiary. 

Cud pierwszy Jana Pawła II - modlitwa za zdrowie u Jasnogórskiej Panienki. 

Gdański artysta Mariusz Drapikowski, który tracił władzę w rękach i nogach, tracił też wzrok.  

Papież wymodlił mu zdrowie u Jasnogórskiej Panienki. W podziękowaniu artysta wykonał 

suknię z bursztynu dla obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze. Cud drugi Jana Pawła II - 

obrazek z Ojcem świętym to początek wielkiej rzeczy. 

Joanna Wrona wymodliła u Papieża zdrowie dla swojej córki. Będąc w 28 tyg. ciąży lekarze 

stwierdzili, że płód się nie rozwija. Kładła obrazek Jana Pawła II na brzuch i gorąco się 

modliła o cud życia. Dziewczynka urodziła się zdrowa. Takich przykładów można przytoczyć 

wiele. Na całym świecie odnotowano dziesiątki niesamowitych przypadków, które wyznawcy 

przypisują wsparciu Jana Pawła II. Santo Subito "święty natychmiast" - tak wołali ludzie na 

pogrzebie naszego Papieża, a ja przyłączam się do tych słów. 

 

 


