
 

 

                      

 

Tokio, 15 maja 2020 r. 

Informacja prasowa (News Release) 

100. rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II 

 

 

W dniu 18 maja 2020 r. przypada 

setna rocznica urodzin Karola Wojtyły 

(1920 - 2005), Ojca Świętego Jana Pawła II, 

„naszego wielkiego rodaka zasłużonego 

w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma 

komunizmu”, jak głosi uchwała, przyjęta 

podczas 82. posiedzenia Sejmu RP w 2019 

r., ustanawiająca rok 2020 Rokiem 

Świętego Jana Pawła II. 

W tekście ww. ustawy 

przypomniano, że w czasie pierwszej 

pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 

w 1979 r. rozpoczął się proces, który 

zaowocował powstaniem „Solidarności”, 

wyzwoleniem narodu spod panowania 

komunizmu i odbudową jedności Europy. 

 

Fot. Centrum Myśli Jana Pawła II 

Tym, co łączy wszystkie życiowe powołania św. Jana Pawła II, jest humanistyczne 

przesłanie pełne wiary w drugiego człowieka oraz przekonanie o potrzebie dialogu 

i porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi. 

Kanonizacja Papieża Jana Pawła II odbyła się w 2014 r. 

Nazywany „papieżem pielgrzymem”, Jan Paweł II odbył 104 podróże duszpasterskie 

do każdego zakątka świata. 



Z pierwszą historyczną papieską wizytą w Japonii Ojciec Święty przebywał w dniach 

23 - 26 lutego 1981 r. Głównymi punktami wizyty były: spotkanie z duchowieństwem 

i wiernymi w Tokio, spotkanie z br. Zeno – Zenonem Żebrowskim (23 lutego), audiencja 

u Cesarza Japonii, spotkanie z premierem Zenko Suzuki, „Spotkanie Młodzieży z Ojcem 

Świętym” w hali Budokan w Tokio (24 lutego), wizyta na Uniwersytecie Sophia w Tokio, 

wygłoszenie „Apelu o pokoju i likwidacji broni atomowej” w Hiroshimie (25 lutego) i wizyta 

w klasztorze Ogród Niepokalanej, założonym przez św. Maksymiliana Kolbego w Nagasaki 

(26 lutego). Wizyta wciąż pozostaje w pamięci Japończyków i była wspominana przy okazji 

pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Japonii w listopadzie 2019 r. 

Podczas spotkania Papieża Jana Pawła II z będącym już wówczas w bardzo podeszłym 

wieku br. Zeno, który przybył do Japonii wraz ze Św. Maksymilianem M. Kolbe w 1930 r., 

Ojciec Święty pochylił się nad siedzącym na wózku inwalidzkim br. Zeno i powiedział: 

„Jestem papieżem, papieżem z Polski”. Br. Zeno był tak wzruszony spotkaniem z polskim 

Papieżem, że płakał i powtarzał tylko: „Papież, papież” i nie był w stanie nic więcej 

powiedzieć. 

W czasie wizyty w Japonii Papież celebrował msze święte i wygłosił po japońsku 

13 homilii oraz przemówień.  

Wizycie Papieża-Polaka w Japonii poświęcony jest film dokumentalny (1981) 

japońskiego rez. Shigeki Chiba pt. „Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju”.  

W ramach pielęgnowania pamięci o polskim papieżu, w 2015 r. Ambasada RP w Tokio 

wydała komiks o św. Janie Pawle II w cyklu „Wielcy Polacy”, a w 2016 r. w 35. rocznicę 

papieskiej wizyty w Japonii Instytut Polski i Ambasada RP wspólnie z Uniwersytetem Sophia 

zorganizowały sympozjum pt. „Apel Jana Pawła II o pokój a współczesny świat”.  

W Japonii dostępny jest na DVD film pt. „Karol - człowiek, który został papieżem” 

(2005) reż. G. Battiato z napisami w jęz. japońskim. 

(Fot. Centrum Myśli Jana Pawła II – plansza 
tytułowa wystawy) 

W Roku Świętego Jana Pawła II Instytut 

Polski w Tokio przygotował japońskie 

tłumaczenie wystawy panelowej Centrum Myśli 

Jana Pawła II w Warszawie pt. „Karol Wojtyła. 

Narodziny”, której celem jest przypomnienie 

postaci, która wpłynęła na bieg historii, 

pokazanie korzeni św. Jana Pawła II oraz 

bogactwa Jego życia, osobowości i myślenia. 

Wystawa (10 plansz) zabiera nas w podróż po 

przełomowych momentach życia papieża św. 

Jana Pawła II. 

 

 



Link do wystawy opublikowanej na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Tokio  (wersja 

w języku japońskim): 

https://instytut-polski.org/?p=10476 

 (Z uwagi na stan wyjątkowy, w związku z epidemią Covid-19, wystawa panelowa zostanie zrealizowana 

w terminie późniejszym na 3 tokijskich uczelniach.) 

Z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II, w dniu 17 maja br. w Katedrze 

Tokijskiej planowana była uroczysta msza św., którą miał celebrować arcybiskup metropolita 

Tokio Tarcisio Kikuchi. Z powodu trwającego w Japonii stanu wyjątkowego, msza zostanie 

odprawiona w terminie późniejszym.  

Hasłem 100. urodzin Karola Wojtyły są słowa „Uczyń z życia arcydzieło” – parafraza 

fragmentu Listu do artystów Jana Pawła II z 1999 roku. 

 

Oprac. IP w Tokio 

 

 

 

 

 

Ambasada RP w Tokio 

https://www.gov.pl/web/japonia/ambasada 

tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl  

Twitter: @PLinTokyo  

Facebook: 

https://www.facebook.com/Ambasada-RP-w-

Tokio  

 

 

 

 

 

Instytut Polski w Tokio 

https://pl.instytut-polski.org/ 

tokio@instytutpolski.org 

Twitter: @PLInst_Tokyo 

Facebook:  

https://www.facebook.com/InstytutPolskiTokio/ 

 

 


