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2. Początek kapłańskiej drogi Karola Wojtyły miał miejsce w czasie II wojny światowej. 
Wraz ze swoimi rodakami był on ofiarą dwóch totalitarnych systemów: narodowego i mię-
dzynarodowego socjalizmu. Obydwa odrzucały Boga. Obydwa wyrosły na pysze, pogardzie 
dla innych i nienawiści. Obydwa odbierały wolność i godność człowiekowi. Obydwa nio-
sły strach i śmierć. Obydwa te systemy ściśle też ze sobą współpracowały, aby doprowadzić 
do eksterminacji polskiej inteligencji, a naród polski przekształcić w rzesze niewolników. 
W tym czasie młody Karol Wojtyła był robotnikiem w kamieniołomach fabryki chemicz-
nej Solvay w podkrakowskich Łagiewnikach. 

Następny rozdział księgi życia św. Jana Pawła II to posługa księdza oraz biskupa kra-
kowskiego. Po dwuletnich studiach w Rzymie został wikariuszem i katechetą w parafii  
w Niegowici, później pracował w Krakowie. Wykładał w seminariach duchownych i na uni-
wersytetach. 29 września 1958 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidie-
cezji krakowskiej, a w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Brał czynny udział 
we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. W roku 1967 papież Paweł VI mianował 
go kardynałem. W czasach komunistycznego reżimu stanowczo bronił chrześcijańskich 
wartości. Otwarty na dialog, w każdym widział brata. Nieustannie apelował o poszanowa-
nie godności każdego człowieka. Emanował entuzjazmem duszpasterskim. Wiele serca po-
święcał pracy z młodzieżą, studentami, z młodymi małżeństwami. Wycieczki w góry, na 
narty, obozy na łonie natury służyły mu zbliżaniu ludzi do Boga. Żartował, słuchał i uczył, 
stawiając młodym wysokie cele i wymagania. „Odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przy-
goda waszego życia” – mówił najpierw do młodzieży w Polsce, a potem – na całym świecie.

I tak nadszedł historyczny dzień 16 października 1978 roku, gdy kard. Karol Wojtyła 
został wybrany papieżem. Tu okazało się, jak ważną postacią w jego życiu był kard. Stefan 
Wyszyński. Po wyborze na papieża, Jan Paweł II powiedział: „Nie byłoby na Stolicy Pio-
trowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna 
nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpie-
niem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Gdyby 
nie było Jasnej Góry”. Obydwaj byli głęboko związani z sanktuarium jasnogórskim. Tam 
wszystko zawierzali Matce Bożej.

 Wybór kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra otworzył nowy rozdział nie tylko 
w jego życiu, ale także w historii Kościoła w Polsce i na świecie. Niespełna rok później za-
brzmiały w Polsce słowa modlitwy: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Pa-
weł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, 
wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i od-


