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Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku 
nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele 
parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice 
nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga. 
Od września 1930 r. Karol rozpoczął naukę w ośmioletnim Państwowym Gimnazjum 
Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką; 
już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. 14 maja 
1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z oceną 
celującą, następnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Zamieszkał z ojcem w Krakowie. 
W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. 
13 października 1946 r. alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie 
Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 r. kard. 
Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter Karol 
Wojtyła odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 
W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa i biskupem 
tytularnym Umbrii. Przyjął wówczas, zgodnie z obyczajem, jako hasło przewodnie swej 
posługi słowa Totus tuus (łac. "Cały Twój"); kierował je do Matki Chrystusa. Konsekracji 
biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 r. w katedrze na Wawelu 
metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. 
16 października 1978 roku około godziny 17.15 w siódmym głosowaniu metropolita 
krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. 
O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża - HABEMUS PAPAM! 
 

[brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-22] 

Witajcie Młodzi Przyjaciele! 
Mija równo rok od pierwszego wydania „Izydora”.  W tym czasie przesłaliście rozwiązania 
do dwunastu krzyżówek, w listopadzie mogliście przeczytać czym jest wiara dla 
ówczesnych kandydatów do bierzmowania, a od marca 2020 r. możecie znaleźć naszą 
gazetkę również za na stronie internetowej. Zachęcam Was do lektury nowego numeru. 
Jak zwykle znajdziecie w nim fragment encykliki Papieża Jana Pawła II oraz słowa kolejnej 
pieśni.  W cyklu Kartka z kalendarza przegląd październikowych uroczystości i świąt.   
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1. Zawitaj, Matko Różańca świętego, 
Przybytku Boga w Trójcy jedynego; 
Ucieczko nasza w życia doczesności, 
O Cedrze czystości! 
 
2. Najozdobniejsza Różo ogrodowa, 
Najprzyjemniejsza różdżko Aronowa, 
Wonność balsamu, balsam przechodząca, 
Matko kochająca! 
 
3. Za nic są w oczach naszych ziemskie rzeczy, 
Gdyż nic z nich duszy naszej nie uleczy; 
Lecz życie łaski daje nam Królowa, 
Matka Różańcowa. 
 
4. O, jak są miłe i słodkie wyrazy, 
Które śpiewamy sto pięćdziesiąt razy, 
W tych tajemnicach róża się rozwija, 
Jezus i Maryja. 
 
Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II 
Janie Pawle II nasz święty orędowniku, 
Wspomożycielu w trudnych sprawach 
Ty, który swoim życiem świadczyłeś 
wielką miłość do Boga i ludzi 
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi 
w umiłowaniu obojga,  
pragnąc pomagać innym. 
Przez miłość i wielkie cierpienie  
ofiarowane za bliźnich, 
co dzień zbliżałeś się do świętości. 
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo  
w mojej sprawie... 
Wierząc, że przez Twoją wiarę, 
modlitwę i miłość pomożesz zanieść  
ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże 
i moc Twej papieskiej modlitwy. 
Pragnę przez Jezusa i Maryję 
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. 
 
Ojcze nasz...  
Zdrowaś Maryjo...  
Chwała ojcu...           [https://adonai.pl/jp2] 

Pieśń na październik 
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Trzecią część encykliki Redemptoris Mater, O błogosławionej 
Maryi Dziewicy, W życiu pielgrzymującego Kościoła, Papież Jan 
Paweł II zatytułował „Pośrednictwo macierzyńskie”. Pisze w niej 
między innymi: 
38. Kościół jest świadom i naucza wraz ze św. Pawłem, że jednego 
mamy pośrednika: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między 
Bogiem i ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał samego 
siebie na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 5-6). „Macierzyńska zaś rola 
Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie 
umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc”: jest 
to pośrednictwo w Chrystusie. 
Kościół jest świadom i naucza, że „cały (...) wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy 
na ludzi wywodzi się (...) z upodobania Bożego i wypływa z nadmiaru zasług 
Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest 
zależny i z niego czerpie całą moc swoją; nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej 
łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia ją”. Ten zbawczy wpływ jest 
podtrzymywany przez Ducha Świętego, który jak zacienił Dziewicę Maryję, dając początek 
Jej Boskiemu macierzyństwu, tak nadal Jej towarzyszy w trosce o braci Jej Boskiego Syna. 
Istotnie pośrednictwo Maryi wiąże się ściśle z Jej macierzyństwem, posiada specyficznie 
macierzyński charakter, który je wyróżnia od pośrednictwa innych istot stworzonych, 
które na różny sposób, ale zawsze podporządkowany, uczestniczą w jedynym 
pośrednictwie Chrystusa. Pośrednictwo Maryi jest także pośrednictwem przez 
uczestnictwo. Jeśli bowiem żadne „stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze 
Słowem Wcielonym i Odkupicielem”, to równocześnie „jedyne pośrednictwo Odkupiciela 
nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące 
z uczestnictwa w jednym źródle”. I tak „jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się 
realnie w stworzeniach”. 
Nauczanie Soboru Watykańskiego II ukazuje prawdę o pośrednictwie Maryi jako 
uczestnictwo w tym jedynym źródle, którym jest pośrednictwo samego Chrystusa. Czytamy 
bowiem: „Kościół nie waha się jawnie wyznawać taka podporządkowaną rolę Maryi; ciągle 
jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby inni wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze 
silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela”. Taka rola Maryi jest równocześnie 
szczególnym i wyjątkowym. Wynika z Jej Boskiego Macierzyństwa i tylko na gruncie pełnej 
prawdy o tym macierzyństwie może być rozumiana i przeżywana w wierze. Będąc na mocy 
Bożego wybrania Matką Syna współistotnego Ojcu i „szlachetną towarzyszką” w dziele 
Odkupienia, Maryja „stała się nam matką w porządku łaski”. Jej pośrednictwo stanowi 
realny wymiar tej obecności w zbawczej tajemnicy Chrystusa i Kościoła. 

[https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki] 

Z encyklik Papieża Jana Pawła II 
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PYTANIA: 1 Gwieździste nocą; 2 Kosmita z serialu; 3 Inaczej przewód; 4 Figura bez kantów; 
5 Para dla męża; 6 Atrybut króla; 7 Siedzi na tapczanie cały dzień i nic nie robi; 8  Tatarski 
lub chrzanowy; 9 Zielona na łące; 10 Utleniona z apteki; 11 Mucha lub osa. 

[Ł.M.] 
 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię, 
nazwisko i wiek) do 23 października. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie 
wylosowana ostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 12: ARCHANIOŁ . Książkę 
otrzymuje Zuzanna lat 14. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem. 
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi. 
 

 
 

1 – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK 

2 – Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów 

5 – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz. 

7 – Wspomnienie NMP Różańcowej 

13 – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 

15 – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK 

16 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska 

17 – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika 

20 – Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera 

22 – Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża 

28 – Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

30 – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego w Katowicach 
[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej] 

      1           
      2           
  3               
4                 
      5           
   6             
  7               
      8           
      9           
      10           
      11           

Krzyżówka nr 13 

Kartka z kalendarza – październik 


