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#1karol wojtyła był pierwszym 
papieżem nie włochem od 1522 
roku i oczywiście pierwszym 
polakiem sprawującym urząd 
papieża



#2 nosił zegarek oraz czytał bez 
okularów



#3 papież odwiedził aż 132 kraje 
świata, 900 miejscowości i w drodze 
łącznie spędził ponad półtorej roku. 
znane jest również wyliczenie, że aż 2, 
4 tys. razy przemówił on do wiernych w 
tym czasie



#4 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. 
porozumiewanie z innymi 
przychodziło mu z dużą łatwością.



#5 jan paweł ii zasłynął w watykanie 
tym, że wprowadził on internet. było to 
niesamowite przedsięwzięcie, 
ponieważ wcześniej było to kompletnie 
nieosiągalne dla mieszkańców 
watykanu.



#6 był to pierwszy papież, który wziął 
udział w koncercie rockowym, który 
miał miejsce w bolonii



#7 jan paweł ii jako pierwszy odwiedził 
on meczet, synagogę i kościół 
luterański, był to niezwykły 
pontyfikat papieża polaka



#8 papież niezwykle mocno kochał 
dzieci, zawsze chciał aby te niewinne 
istoty miały godne i dobre życie



#9 jedną z największych osobistych 
pasji jana pawła ii były góry. narty 
były jego ulubionym sportem



#10 odbył pierwszą w 
historii pielgrzymkę do 
wielkiej brytanii, gdzie 
doszło do spotkania z głową 
kościoła anglikańskiego - 
królową elżbietą ii



#11 jan paweł ii jest autorem 14 
encyklik, takiej samej ilości 
adhortacji, 42 listów apostolskich i 
11 konstytucji apostolskich



#12 najważniejsze dokumenty 
kościelne zawsze pisał po polsku



#13 był znakomitym, niezmordowanym 
kaznodzieją, wygłaszał 
wielojęzyczne kazania



#15 27 kwietnia 2014 roku w niedzielę 
miłosierdzia bożego podczas 
uroczystej mszy św. na placu św. 
piotra, pod przewodnictwem papieża 
franciszka, jan paweł ii został 
ogłoszony świętym i włączony w poczet 
świętych kościoła katolickiego.
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