BIULET YN RADY DZIELNICY III

Patroni naszych ulic

Aleja Jana Pawła II
Już w 1991 roku nadano dawnej al. Planu 6-letniego i al. Rewolucji Kubańskiej, biegnącym od ul. Mogilskiej w naszej Dzielnicy do ul. Tadeusza Ptaszyckiego
w Dzielnicy XVIII, wspólną nazwę al. Jana Pawła II.
Święty Jan Paweł II – papież, był 265 następcą
św. Piotra na stolicy apostolskiej i pierwszym papieżem nie-Włochem po 455 latach. Pamiętnego dla
nas 16 października 1978 roku ten najmłodszy wówczas kardynał świata, Karol Wojtyła, został wybrany
papieżem i przyjął imię Jana Pawła II. Swój pontyfikat rozpoczął 22 października 1978 roku.
Jan Paweł II – papież, urodził się 18 maja 1920
roku w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły
i Emilii z Kaczorowskich, nazwisko rodowe papieża
brzmiało więc: Karol Wojtyła. Od września 1930 roku,
po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum
Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
W 1938 roku zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą. Ta
ocena umożliwiła Karolowi podjęcie studiów na
większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W czasie okupacji hitlerowskiej był w latach 19401944 robotnikiem w kamieniołomach na Zakrzówku
i w Zakładach Chemicznych „Solvay”. Jesienią 1941
roku wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny,
który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941 roku. W 1942 roku rozstał się z teatrem
i postanowił studiować teologię. Wstąpił do tajnego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 roku z rąk kardynała Adama Stefana Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie.
Kontynuował studia w Rzymie, Belgii i Francji. W 1948
roku uzyskał tytuł doktora teologii UJ, w tym też roku
został wikarym w Niegowici koło Bochni, a w 1949
roku w kościele św. Floriana w Krakowie.
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Od 1951 roku był wykładowcą w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie, w 1953
roku habilitował się na wydziale Teologii UJ, od 1954
roku był kierownikiem Katedry Etyki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. W 1958 roku został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks.
Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 roku w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski,
arcybiskup Eugeniusz Baziak. Półtora roku po śmierci
arcybiskupa Baziaka został mianowany arcybiskupem
metropolitą krakowskim. Na zwołanym po śmierci
Jana Pawła I drugim konklawe w 1978 roku Karol
Wojtyła został wybrany na papieża.
Jan Paweł II - polski duchowny rzymskokatolicki,
arcybiskup krakowski, kardynał, papież, sługa Boży
Kościoła katolickiego, kawaler Orderu Orła Białego,
poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk, ale przede
wszystkim wiarygodny świadek Chrystusa, dający
o nim niepodważalne świadectwo. Swoim życiem,
pracą pasterską, głoszeniem słowa Bożego, wypowiadanym mocnym, pewnym i pełnym mocy głosem, codziennie przypominał o naszym obowiązku
dobra i miłości. W trakcie swojego prawie 27-letniego pontyfikatu mogliśmy zapoznać się z Jego miło-
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ścią do Boga i każdego człowieka. A Pielgrzymki,
w tym 8 razy do Polski, były dla nas mądrą nauką
i ewangelizacją.
Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny
filozofii i teologii, między innymi: „Miłość i odpowiedzialność”, „Przekroczyć próg nadziei”, autorem
dramatów „Hiob”, „Jeremiasz”, „Brat naszego Boga”,
a także wierszy publikowanych pod nazwiskiem Andrzej Jawień. Tematyka, którą podejmował w encyklikach doktrynalnych, między innymi w„Redemptor
hominis” z 1979 roku, „Dives in misericordia” z 1980
roku, „Dominum et Vivificantem” z 1986 roku, czy też
„Veritas splendor” z 1993 roku oraz najbardziej znana
encyklika „Evangelium vitae” z 1995 roku, dotyczyła
szczególnej godności osoby ludzkiej. Pontyfikat Jana
Pawła II charakteryzował się otwarciem na dialog ze
światem, apelem o pokój na świecie i mediacjami
w sporach międzynarodowych.
W końcu ten mocny głos stopniowo słabł i zanikał, był wypowiadany z trudem i bólem, aż w końcu
zamilkł 2 kwietnia 2005 roku w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Pokazał całemu światu, że można
umierać godnie i świadomie. Świadectwo jego apostołowania, cierpienia oraz umierania trwało i trwa
nadal.
27 kwietnia 2014 roku w Watykanie na placu
świętego Piotra odbyła się msza święta, podczas
której dwaj błogosławieni papieże – Jan XXIII oraz
Jan Paweł II – zostali ogłoszonymi świętymi kościoła
katolickiego.
„Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny,
bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele
w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom” głosił fragment
przemówienia papieża wygłoszonego w parlamencie 11 czerwca 1999 roku. Jakie to aktualne.
Małgorzata Janiec
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