
Temat: Kim właściwie był Jan Paweł II?
Tyle słyszeliśmy już o papieżu, dziś garść ciekawostek:

Ciekawostki o Janie Pawle II

❖  Karol Wojtyła był pierwszym papieżem nie Włochem od 1522 roku i 
oczywiście pierwszym Polakiem sprawującym urząd Papieża.

❖ Jan Paweł II jako pierwszy odwiedził on meczet, synagogę i kościół luterański,
był to niezwykły pontyfikat Papieża Polaka.

❖ Papież był również niezwykle oryginalną osobą, nosił on na ręku zegarek i 
czytał bez okularów, uprawiał on również takie sporty jak jazda na nartach i 
spływ kajakiem, pływał w basenie, uwielbiał on także wspinaczkę górską. Był 
on aktywny fizycznie i uwielbiał sport.

❖ Papież niezwykle mocno kochał dzieci, zawsze chciał aby te niewinne istoty 
miały godne i dobre życie.

❖ Był to pierwszy Papież, który napisał list do dzieci.
❖  Karol Wojtyła był to pierwszy Papież, który znał biegle aż 7 języków obcych. 

W ich skład wchodził angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, 
rosyjski, łacina, ukraiński, czeski i węgierski. 

❖ Jan Paweł II zasłynął w Watykanie tym, że wprowadził on Internet. Było to 
niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ wcześniej było to kompletnie 
nieosiągalne dla mieszkańców Watykanu.

❖ Nasz Papież Jan Paweł II również łamał schematy. Jako pierwszą zmianą było
zrezygnowanie z lektyki, na której dotąd noszono papieży uważał, że jest to 
kompletnie niepotrzebne i nie chce być noszony.

❖ Karol Wojtyła był pierwszym Papieżem, który udzielał audiencji w mediach. 
Rozmawiał on swobodnie i spokojnie na tematy, o które go pytano. Później 
audiencje dla mediów zostały przekształcone w konferencje prasowe.

❖ Jan Paweł II miał siostrę lecz zmarła ona na wskutek uduszenia się, 16 godzin 
po porodzie Olga Maria odeszła. Karola Wojtyły nie było jeszcze na świecie, 
kiedy doszło do tej tragedii.Od samego początku Jan Paweł II wiele 
podróżował po świecie. W sumie odwiedził 129 krajów. Przez cały swój 
pontyfikat beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483. To o wiele więcej niż 
jego poprzednicy. 13 maja 1981 roku dokonano zamachu na jego życie, ale 
papież go przeżył. Niedoszłego mordercę złapano, a Jan Paweł II spotkał się z 
nim w więzieniu i mu przebaczył.

❖ Karol Wojtyła urodził się o tej samej godzinie, o której został wybrany na 
Papieża. 58 lat później został on o tej samej godzinie wybrany na papieża.

Jestem bardzo ciekawa czy ktoś znajdzie inne ciekawostki z zycia Papieża. Na 
ocenę oczywiście :)

Osoby , które nie mają ocen   :(  proszę aby przysyłały zaległe  prace na adres
katarzynaj14@wp.pl
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