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12. Kim był z zawodu brat Karola Wojtyły i co było przyczyną jego przedwczesnej 
śmierci?

Odpowiedź: 
Brat Karola Wojtyły - Edmund - z zawodu był lekarzem. Ukończył studia medyczne w 
Krakowie zdobywając tytuł doktora wszech nauk lekarskich. Od 1 kwietnia 1931 r. podjął 
pracę w Powszechnym Szpitalu Miejskim w Bielsku. Zmarł zarażając się śmiertelnie od 
jednej z pacjentek, która chorowała na szkarlatynę (płonicę septyczną) obecnie leczoną 
penicyliną.    

  *   *   *
13. Wymień łacińskie tytuły encyklik, które opisują: Jezusa Chrystusa Odkupiciela 
człowieka, Boga bogatego w miłosierdzie, Ducha Świętego działającego w Kościele i 
świecie.

Odpowiedź:
- Jezusa Chrystusa Odkupiciela człowieka opisuje encyklika „Redemptor hominis”. 
- Boga bogatego w miłosierdzie opisuje encyklika „Dives in misericordia”.
- Ducha Świętego działającego w Kościele i w świecie opisuje encyklika „Dominum et 
Vivificantem”.

  *   *   *
14. Podczas której pielgrzymki myślą przewodnią było hasło: „Bogu dziękujcie, Ducha 
nie gaście”?

Odpowiedź:
Wyżej przytoczony tekst był hasłem czwartej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do 
Polski, która trwała 
w dniach od 1 do 9 czerwca 1991 r. Była to kolejna, 51. apostolska podróż zagraniczna 
papieża. 

  *   *   *
15. Kiedy odbył się Światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze z udziałem Papieża?

Odpowiedź:
Światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze z udziałem Papieża odbył się 15 sierpnia 1991 
roku w Częstochowie. Był to kolejny szósty Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

  *   *   *
16. Jak nazywa się – polska zakonnica – Apostołka Miłosierdzia Bożego, którą Papież 
beatyfikował i kanonizował w Rzymie?

Odpowiedź:
Apostołką Miłosierdzia Bożego, którą Papież beatyfikował 18 kwietnia 1993 r. i kanonizował 
30 kwietnia 2000 r. jest s. Maria Faustyna Helena Kowalska.  (S.  Maria Faustyna Kowalska, 
znana dziś w całym świecie apostołka Miłosierdzia Bożego, zaliczana jest przez teologów do 
grona wybitnych mistyków Kościoła.
INFORMACJE DODATKOWE
KALENDARIUM  ŻYCIA  ŚW. S. MARII FAUSTYNY HELENY KOWALSKIEJ ZE 
ZGROMADZENIA  MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA:
25 VIII 1905 – Przychodzi na świat we wsi Głogowiec (obecne woj. wielkopolskie).

27 VIII 1905 – Otrzymuje sakrament Chrztu św. w parafii św. Kazimierza w Świnicach 

Warckich (diecezja włocławska).



1912 – Pierwszy raz słyszy w duszy głos wzywający do życia  doskonałego.

1914 – Przyjmuje Pierwszą Komunię św.

30 IV 1926 – Świętuje obłóczyny; otrzymuje habit i imię zakonne – siostra Maria Faustyna – 

Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia.

30 IV 1928 – Składa pierwsze śluby zakonne (czasowe).

22 II 1931 – Otrzymuje widzenie Pana Jezusa, który każe jej malować obraz według wzoru, 

jaki ogląda podczas widzeń (Płock, gdzie mieszka w domu Zgromadzenia).

1 V 1933 – Składa śluby zakonne wieczyste.

25 V 1933 – Wyjeżdża do Wilna.

2 I 1934 – Pierwszy raz udaje się do malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, który ma 

malować obraz „Miłosierdzia Bożego”.

VI 1934 –  Siostra Faustyna płacze na widok ukończonego obrazu „Miłosierdzia Bożego”; 

stwierdza, że Pan Jezus nie jest tak piękny, jakim Go widziała.

5 X 1938 – Siostra Maria Faustyna Kowalska, po długich cierpieniach znoszonych z wielką 

cierpliwością, odchodzi do Pana po nagrodę.

25 XI 1966 – Następuje przeniesienie szczątków doczesnych s. Faustyny z cmentarza 

klasztornego do kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 

18 IV 1993 – Beatyfijacja dokonana w Rzymie przez Jana Pawła II.

30 IV 2000 – Kanonizacja dokonana w Rzymie przez Jana Pawła II, na oczach około 200 

tysięcy wiernych. Obok licznych stacji telewizyjnych liturgię transmitował I program 

telewizji włoskiej RAI oraz telewizja polska, a także Radio Watykańskie.

17 VIII 2002 – Jan Paweł II konsekruje nowowybudowane Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

w Krakowie-Łagiewnikach.

Kanonizacja bł. s. Faustyny Kowalskiej:
   W uroczystości wzięli udział pielgrzymi z wielu krajów świata, w tym także około 30 
tysięcy Polaków, wśród których była delegacja rządowa z ówczesnym premierem Jerzym 
Buzkiem. Wśród obecnych wyróżniała się grupa około 130 sióstr ze Zgromadzenia Matki 
Bożej Miłosierdzia. Do ich wspólnoty należała Siostra Faustyna i to one zabiegały o 
wyniesienie jej do chwały ołtarzy, a obecnie szerzą kult Miłosierdzia Bożego w formach 
przekazanych przez świętą. Przeważali jednak Włosi, gdzie kult Miłosierdzia Bożego zapuścił 
już głębokie korzenie. Na obelisku stojącym pośrodku placu św. Piotra umieszczony był 
ogromny obraz Jezusa Miłosiernego z napisem włoskim „Gesu confido in Te” (Jezu, ufam 
Tobie), który namalował w Krakowie Piotr Moskal dla parafii pod wezwaniem Serca Bożego 
w Katanii. Drugi, prawie czterometrowej wysokości obraz, wykonany przez Helenę 
Tchórzewską z Łodzi specjalnie na kanonizacje, zdobił fasadę Bazyliki Watykańskiej. 
Przedstawiał Jezusa Miłosiernego i Siostrę Faustynę, która stoi na globie ziemskim i 
otwierając ramiona, zaprasza ludzkość do zdrojów Miłości Bożej. U stóp świętej widać po 
prawej stronie zarys Bazyliki św. Piotra, a po lewej miniaturę jej domu rodzinnego we wsi 
Głogowiec. Z Serca Jezusa wypływają strumienie łask na Kościół i świat. Girlandy zieleni – 



symbol nadziei – okalają obraz, który zdaje się mówić, że tylko Miłosierdzie Boże może 
ocalić współczesnego człowieka przed bezsensem, utratą podstawowych wartości i kulturą 
śmierci.
    Oprawę liturgiczną uświetnił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie 
Słowiki” pod dyrekcja Stefana Stuligrosza. 
    Z Ojcem Świętym koncelebrował również amerykański kapłan polskiego pochodzenia 
Ronald Pytel, cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem Siostry Faustyny.
    Kanonizacja Siostry Faustyny była pierwszą kanonizacją Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 
i pierwszą trzeciego tysiąclecia.
   W czasie homilii Papież Jan Paweł II ogłosił, że pierwsza niedziela po Wielkanocy będzie 
odtąd w całym Kościele obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.
   Wśród pięknych darów złożonych Ojcu Świętemu ze Stanów Zjednoczonych, Afryki, Azji, 
Australii i Europy znalazł się projekt klasztoru Miłosierdzia Bożego, opracowany według 
wskazań zawartych w Dzienniczku Siostry Faustyny, który zostanie zbudowany w mieście 
Oziorne  w Kazachstanie.
   Dzięki połączeniu telewizyjnemu między Rzymem a Krakowem uroczystość kanonizacyjną 
mogły obserwować tłumy wiernych zgromadzone w sanktuarium na Łagiewnikach.
   Karol Wojtyła w latach wojennych przez pięć lat wychowywał się w zasięgu Łagiewnik. 
Pracował w Solwayu, to znaczy w Borku Fałęckim  i codziennie przechodził do pracy przez 
Łagiewniki. Wiele razy wstępował wtedy do tego kościółka – kaplicy, który dziś staje się 
wielkim, światowym sanktuarium.
  „Nauczcie się powtarzać piękny akt strzelisty Siostry Faustyny: „Jezu, ufam Tobie” – 
powiedział Ojciec Święty do wiernych zgromadzonych  wieczorem 30 kwietnia na placu św. 
Piotra w ramach codziennej modlitwy jubileuszowej.
     W tym miejscu warto przytoczyć słowa Jana Pawła II wypowiedziane do polskich 
pielgrzymów 7 kwietnia 1991 roku, które i dzisiaj nie tracą swej aktualności: 
    „Prawda o Miłosierdziu Bożym w Polsce stała się szczególnie żywa w okresie przed II 
wojną światową poprzez charyzmat prostej zakonnicy, którą była s. Faustyna Kowalska ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. (...) Myślę, że i na nasze czasy, na czasy 
obecne, potrzebne nam jest znowu to objawienie Bożego Miłosierdzia, ponieważ – jak nieraz 
się dowiadujemy – w nowej sytuacji 
w Polsce wielu ludzi jest zagubionych. Nie bardzo umieją odnaleźć siebie, a zwłaszcza 
odnaleźć tę największą prawdę o sobie, o człowieku stworzonym na obraz Boży i 
odkupionym przez Chrystusa, przez Jego Krzyż i Zmartwychwstanie”.

    opracował: Andrzej Witkowski


