
Pytania o Jana Pawła II
Cz. 15,16,17  (nr 36 GB)

15. W jakich latach odbyły się Synody Biskupów za Jana Pawła II, na następujące 
tematy: „Rodzina chrześcijańska we współczesnym świecie” i „Powołanie i misja 
świeckich w Kościele i świecie”?
ODPOWIEDŹ: 
„Rodzina chrześcijańska we współczesnym świecie”
– to temat V Zwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów1 obradującego w 
dniach:
od 26 IX do 25 X 1980 r., w Rzymie.
„Powołanie i misja świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II” 
– to temat VII Zwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów2 obradującego w 
dniach: 1-29 X 1987 r., w Rzymie.
INFORMACJE DODATKOWE:
1) – Na zakończenie obrad Ojcowie Synodu przedstawili Ojcu Świętemu obszerny wykaz 
propozycji, w których zebrali owce swoich przemyśleń i jednomyślnie prosili aby wobec całej 
ludzkości wypowiedział żywe zainteresowanie Kościoła sprawą rodziny. Papież wypełnił to 
zadanie poprzez Adhortację Apostolską „Familiaris consortio”- o zadaniach rodziny 
chrześcijańskiej w świecie współczesnym, którą podpisał w Rzymie, u Św. Piotra, dnia 22 
listopada 1981r., w uroczystość Chrystusa Króla.

Końcowa redakcja tekstu powyższej Adhortacji Apostolskiej powstała w czasie pobytu 
Ojca Świętego w poliklinice im. A. Gemelli i długiej rekonwalescencji, dzięki czemu 
dokument nabrał szczególnego znaczenia i wymowy.
2) – Owocem ww. Synodu Biskupów jest Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II 
„Christifideles laici”. Papież przy jej opracowaniu czerpał wiedzę z wstępnego dokumentu 
roboczego „Lineamenta”, następnie „Instrumentum laboris” opartego na wypowiedziach 
Episkopatów całego świata oraz z obrad Synodu. Posynodalny dokument określono jako 
vademecum Kościoła w zakresie powołania i misji świeckich. Adhortację Papież podpisał w 
Rzymie, dnia 30 grudnia 1988r.
16. Wymień jedną z dwóch najdłuższych podróży apostolskich Papieża Jana Pawła II.
ODPOWIEDŹ: 
Najdłuższą w czasie zagraniczną podróż apostolską Ojciec Święty Jan Paweł II odbył do Azji 
i krajów Pacyfiku (trzecia kolejna w ten rejon świata i jako 32 kolejna zagraniczna) w dniach: 
od 18 listopada do 2 grudnia 1986 r. Trwała ponad 13 dni (13 dni, 6 godzin, 15 minut). Odlot 
z Rzymu nastąpił 18 XI 1986 r. o godz. 17.45, a przylot 2 XII 1986 r. po północy. Była to też 
najdłuższa podróż, gdy chodzi o przebytą trasę – 48 974 km, to jest 70 godzin lotu. 
Papież odwiedził 6 państw, wygłosił 50 przemówień, nie licząc improwizowanych. Podróż tę 
znamionowała również największa do tej pory różnorodność elementów etnicznych, 
kulturowych, religijnych, społecznych i folklorystycznych.

W czasie tej podróży Papież odwiedził:  Bangladesz, Singa, Fidżi, Nową Zelandię, Australię, 
Wyspy Seszelskie.

„Punktem centralnym spotkań była zawsze Eucharystia, a wokół tego punktu 
rozwijały się lokalne programy papieskiej posługi, troskliwie przygotowane przez 
duchownych i świeckich pod kierunkiem biskupów”1.

Drugą (do roku 1998) najdłuższą w czasie zagraniczną podróż apostolską Jan Paweł II 
odbył do Urugwaju, Chile, Argentyny (była to 33 kolejna zagraniczna podróż) w dniach: od 
31 III do 13 IV 1987 r. Trwała 13 dni i 4 godziny. 

Jan Paweł II przebył trasę długości 36 613 km. 



Celem tej podróży było złożenie wspólnie z narodami chilijskim i argentyńskim 
dziękczynienia Bogu za pokojowe rozwiązanie długotrwałego sporu pomiędzy obu 
państwami, w którym rolę mediatora pełniła Stolica Apostolska.

Traktat pokoju i przyjaźni pomiędzy Chile i Argentyną podpisany został w Watykanie 
29 listopada 1984 r. Dwustronna decyzja o zawieszeniu kroków wojennych i podjęciu procesu 
mediacji została podjęta w Montevideo, stolicy Urugwaju, tam też rozpoczął Jan Paweł II 
podróż dziękczynną.

W Chile Jan Paweł II beatyfikował pierwszą córkę Kościoła tego kraju, siostrę Teresę 
de los Andes, karmelitankę.

W Argentynie, w Buenos Aires, w Niedzielę Palmową, 12 kwietnia 1987 r. odbyło się 
Światowe Spotkanie Papieża z Młodzieżą. Zgromadziło się ok. 1 miliona młodych, w tym ok. 
60 tys. z innych krajów.
UZUPEŁNIENIE:
1) Jan Paweł II – Audiencja Generalna po podróży.
INFORMACJE DODATKOWE:
- Najkrótszą w czasie zagraniczną podróżą apostolską Jan Paweł II odbył do San 
Marino, w dniu 28 sierpnia 1982 r. (kolejna 15 zagraniczna) i trwała tylko 5 godzin. Jan 
Paweł II był pierwszym Papieżem, który odwiedził najstarszą republikę świata, powstałą w 
301 roku naszej ery. Ta podróż była również najkrótszą w odległości, bo wynosiła tylko 470 
km.
- Kiedy będziemy drukować pytanie nr 30, w odpowiedzi na nie znajdziemy „Wykaz 
Zagranicznych Podróży Apostolskich Ojca Świętego Jana Pawła II”, w którym podane są 
nazwy krajów, daty rozpoczęcia i zakończenia podróży, czas ich trwania: w dniach, 
godzinach, minutach oraz dystans w kilometrach.

17. Gdzie w czasie pielgrzymki do Polski w 1983 roku Papież powiedział następujące 
słowa:  „Naród bowiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do 
zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości. Do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i 
sprawiedliwości. 
 JEZU CHRYSTE, PASTERZU ludzi i ludów! W imię Twej NAJŚWIETRZEJ MATKI 
(...) proszę CIĘ o takie zwycięstwo” i w 1987 roku: „... Nieustannie modlę się o motyw 
życia i nadziei dla swej Ojczyzny, Narodu, którego stale czuję się synem”?
ODPOWIEDŹ: 
Dotyczy roku 1983:

Przytoczone w pytaniu słowa Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział w homilii 
wygłoszonej w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach Krakowskich, w dniu 22 
czerwca 1983 r., w czasie swojej drugiej pielgrzymki do Polski. Beatyfikowani zostali:
o. Rafał od św. Józefa – Józef Kalinowski i Brat Albert – Adam Chmielowski.
Dotyczy roku 1987:

Przytoczone w pytaniu słowa Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział w Sali 
Senatorskiej na Zamku Królewskim, w Warszawie, w przemówieniu do przedstawicieli władz 
PRL, w dniu 8 czerwca 1987 r., w czasie swojej trzeciej pielgrzymki do Polski. 
INFORMACJE DODATKOWE:
- Po przemówieniu nastąpiła wymiana darów. Jan Paweł II pozostawił swoim Rodakom 
XVI-wieczny portret kardynała Stanisława Hozjusza, a dla Kaplicy Stanisława Augusta 
ofiarował zabytkowy kielich z 1738 r.
- Gen. Wojciech Jaruzelski przekazał Papieżowi m.in. faksymile „Codex Picturacus 
Balthasaris Behem”, cenny zabytek polskiej sztuki rękopiśmiennej z XVI wieku. 

opracował Andrzej Witkowski


