
40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża 

16 października obchodziliśmy 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wielu    

z nas osobę Jana Pawła II zna już tylko z telewizji lub opowieści naszych rodziców lub dziadków. 

Wiedza ta jest dla nas bardzo cenna, ponieważ czujemy się blisko związani osobą i nauczaniem 

naszego wadowickiego Papieża. Chcąc uczcić to święto, napisaliśmy do niego listy. Oto kilka z nich: 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi Janie Pawle II 

Byłeś dobrym człowiekiem, wszyscy Cię 

kochali i nadal kochają. Ty również kochałeś 

wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzież. 

Nauczyłeś nas kochać Boga i cały świat. Wielu 

nie wierzyło, a Ty ich nawróciłeś, wskazałeś 

drogę, którą należy iść. 

Nie miałam okazji Cię poznać, ale rodzice 

nauczyli mnie, jakim byłeś wielkim 

człowiekiem, oraz nauczyli mnie kochać Cię                 

i szanować. Wiem, że cierpiałeś z bólu                          

z powodu swej choroby, jednak zawsze byłeś 

uśmiechnięty i szczęśliwy. 

Jest mi smutno, że odszedłeś, ale wierzę, 

że jest Ci dobrze z Panem Jezusem i aniołami. 

Wiem, że kiedyś się spotkamy w niebie.  

Proszę Cię czuwaj nad moimi bliskimi oraz 

proszę Cię o pokój na świecie. 

Na zawsze pozostaniesz w moim sercu, 

nigdy Cię nie zapomnę. Tęsknię za Tobą. 

 

 



  

 

Kochany Ojcze Święty! 

W tym liście chciałabym Ci podziękować 

za to, że nauczyłeś nas tak wiele i tak dużo. 

Bardzo nam Ciebie brakuje. Ty pokazałeś nam, 

jak kochać Boga. Nawróciłeś setki ludzi, żeby 

zaczęli wierzyć w Pana Boga.  

Gdy miałeś 9 lat, zmarła Ci mama. To 

bardzo smutna historia… Ojcze Święty proszę 

o zdrowie dla mojej rodziny, znajomych                         

i bliskich. Umocnij nas ogromną miłością do 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, byśmy nigdy 

nie zapomnieli o jego ogromnej miłości do 

nas. 

Ojcze Święty z całego serca dziękuję za 

wszystko! Mam nadzieję, że kiedyś się 

zobaczymy! 

 

 

 

Drogi święty Janie Pawle II 

Dziękuję Ci za Światowe Dni Młodzieży, 

na których byłem dwa lata temu z moimi 

rodzicami. Dziękuję Ci za Twoje słowa, które 

nawracają i motywują do działania. 

Wspominam Cię pozytywnie. Byłeś najlepszym 

Papieżem dla młodzieży. 

Po śmierci Twojej mamy czciłeś Maryję 

jako swoją matkę. Pokazałeś, że Maryja jest 

matką wszystkich ludzi na ziemi.  

Proszę Cię o zdrowie dla mojej rodziny,                   

o radość dla mojej babci po śmierci dziadka,                      

o Twoją opiekę i zdrowie dla mojej 94 – letniej 

prababci. 



 

Witaj Janie Pawle II! 

Mam na imię Hubert i mam 11 lat. Kiedy się urodziłem, Ciebie już niestety nie było, ale dużo 

wiem o Tobie.  

Ty masz na imię Karol, ja też mam na drugie imię Karol. Mam dwóch wujków i kuzyna, którzy tak 

samo jak Ty mają na imię. Dużo wiem o Tobie od rodziców i nauczycieli. Wiem, że byłeś dobrym 

człowiekiem, który pomagał ludziom. Wiem, że jak miałeś tyle lat co ja, to lubiłeś grać w piłkę i jeść 

kremówki. Byłeś dobrym, uczciwym i dzielnym człowiekiem i dlatego ja też chciałbym być takim jak 

Ty.  

Wiem, że jesteś już w niebie, chciałbym Cię prosić, żebyś zawsze opiekował się mną, moimi 

rodzicami i całą moją rodziną. 


