
18 травня - 100 років від дня народження Івана Павла ІІ 

 

 Святий Іван Павло ІІ – папа римський, 

предстоятель Римо-католицької церкви з 16 жовтня 

1978 до 2 квітня 2005 року. У 1978 році 264-й папа 

Іван Павло ІІ став першим римським папою 

неіталійського походження, якого вибрали на протязі 

останніх 455 років, наймолодшим понтифіком та 

першим папою слов’янського походження. 

Кароль Юзеф Войтила (майбутній Іван Павло ІІ) 

народився 18 травня 1920 року  в місті Вадовіце біля 

Кракова в сім’ї поручика польської армії К. Войтили 

та вчительки Емілії Качоровської, що народилася в 

Кракові, – римокатолички, за походженням за 

деякими джерелами русинки або українки. Можливо 

тому майбутній папа римський завжди поважав  

християнство. Коли Каролю виповнилося 8 років – мати померла. 

В юнацькі роки Кароль Юзеф захоплювався театром. У 14 років 

спробував себе в шкільному драматичному гуртку, ще юнаком написав п’єсу 

“Король-Дух”. Очолював шкільне Маріанське товариство. Здійснив своє 

перше паломництво до головної святині Польщі в місті Ченстохова. 

У 1938 році Кароль прийняв миропомазання та отримав свою середню 

освіту, закінчивши класичний ліцей. Далі вступив до факультету полонистики 

Ягелонського університету у Кракові, де вивчав філологію та філософію (в 

грудні 1948 року отримав докторське звання). Писав вірші: у 1939 році склав 

збірку “Псалтир епохи Відродження”.  

18 лютого 1941 року помер батько і Кароль остаточно вирішив бути 

священником. В 1942 році він записався на загальноосвітні курси  підпільної 

Краковської духовної семінарії. 

У березні 1945 року, після звільнення 

радянськими військами Кракова, у Ягелонському 

університеті поновилися заняття. До нового 

режиму Кароль Войтила відносився дуже 

обережно: писав, що “комунізм – демагогічна 

утопія”. 

Ще в юнацькі роки Кароль став поліглотом та 

вільно володів польською, словацькою, 

українською, російською, білоруською, 

італійською, французькою, іспанською, 

португальською, німецькою, англійською, 

есперанто, а також знав латину.  

1 листопада 1946 року Кароль Войтила був 

рукопокладений в священники та через декілька 

днів відбув до Риму для продовження богословської освіти. Кароль Войтила 



вів життя, насичене дружнім спілкуванням, заняттями, літературною 

творчістю та інтелектуальними роздумами. Що являло разючий контраст з 

його особистим аскетизмом: у нього не було банківських рахунків та він не 

мав особистих грошей. Спав на долівці, ходив у старенькому одязі та взутті. 

Дуже полюбляв спорт: літом – байдарка, зимою – гірські лижі. 

4 липня 1958 року за призначенням папи Пія ХІІ отець Войтила став 

допоміжним єпископом Краковського архієпископства. Приймав велику 

участь у підготовці пастирської конституції та декларації про релігійну 

свободу, за що отримав сан  архієпископа, митрополита Краківського. 

26 липня 1967 року папа Павло VІ призначив Войтилу кардиналом-

священником з титулом церкви. На посту кардинала протидіяв 

комуністичному режиму в Польщі, виступав із засудженням актів насилля зі 

сторони влади та вимагав “права на хліб, права на свободу... дійсної 

справедливості… та припинення залякування” 

16 жовтня 1978 року у віці 58 років Іван Павло ІІ став Папою. Іван 

Павло ІІ намагався спростити свою посаду, позбавивши її багатьох 

королівських атрибутів: відмовився від церемонії коронації та ін. 

У 1979 році став першим Папою, який відвідав Білий дім, де зустрівся з 

Джиммі Картером. У 1980 році Ватикан з державним візитом відвідала 

королева Англії  Єлизавета ІІ. Це був історичний візит, вважаючи, що багато 

століть британські монархи та римські понтифіки були непримиренними 

ворогами. 

13 травня 1981 року правління Івана Павла ІІ могло обірватися через  

замах на ватиканській площі св. Петра. Згодом Іван Павло ІІ вважав, що кулю 

відвела від нього рука самої Божої Матері. 

7 травня 1999 року почалась папська поїздка до Румунії. Іван Павло ІІ 

став першим Папою, який відвідав православну країну. 

20 травня 2000 року почався папський візит 

до Ізраїлю, в ході якого він  молився біля Стіни 

плачу в Єрусалимі. 

6 травня 2001 року у Дамаску Іван Павло ІІ 

став першим папою, який  відвідав мечеть. 

23-27 червня 2001 року відбувся  державний 

візит Івана Павла ІІ до України. Згідно з 

програмою візиту, Папа відвідав Київ та Львів, 

схилив коліна на Аскольдовій могилі, поклав 

квіти до могили Невідомого солдата у Києві, до 

меморіалів жертвам у Биківні, у Бабиному Яру. 

Іван Павло ІІ відслужив у Києві та Львові чотири служби, на яких були 

присутні 1,6 млн прочан. Під час візиту він виголосив 11 проповідей і 

промов, які характеризувалися винятковою виваженістю та доброзичливістю 

і були виголошені українською мовою. 

29 червня 2004 року відбувся офіційний візит до Ватикану Вселенського 

Константинопольського патріарха Варфоломея І. 



2 квітня 2005 року Іван Павло ІІ помер у віці 84 років. На його смерть 

відгукнулись політичні та духовні лідери всього світу. Президент США 

Джордж Буш назвав Папу “лицарем свободи”. З ім’ям Івана Павла ІІ 

пов’язана ціла епоха знищення комунізму в Європі. 

На своїй посаді він був невтомним борцем 

як проти сталінських ідей, так і проти 

негативних рис капіталістичної системи – 

політичного та соціального пригнічення 

народів. Публічні виступи в підтримку прав та 

свобод людини зробили його символом 

боротьби проти авторитаризму в усьому світі. 

Іван Павло ІІ активно виступав проти всіх воєн 

та закликав країни до миру. Став першим 

Папою, який мав контакти з іншими 

конфесіями. 

27 квітня 2014 року Іван Павло ІІ 

зарахований до лику святих. 

Є автором більше 120 філософських та 

богословських робіт, 14 енциклик та п’яти 

книг. Найпопулярніша з книг  – ”Переступити поріг надії” – розійшлася 

тиражем у 20 млн екземплярів. Його роботи розібрані на цитати: 

“Насилля та зброя ще ніколи не допомогли вирішити жодної проблеми”. 

“Істина не завжди співпадає з думкою більшості”. 

“Людина жива та молода настільки, наскільки живий та молодий її 

мозок”. 

“Частіше залишайтесь наодинці зі своєю совістю – буде менше помилок, а 

потім переживань”. 

“Соціальної справедливості неможливо добитися жорстокістю”.  

“Жорстокість знищує те, що хоче створити.” 

Іван Павло ІІ ввійшов в історію як великий проповідник, миротворець та 

мислитель. Він вважається одним з найвпливовіших лідерів ХХ ст. 
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