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Informacja prasowa (News Release) 
40. rocznica pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Japonii 
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W dniach 23 - 26 lutego 1981 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przebywał z pierwszą historyczną 

papieską wizytą w Japonii.  

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 Hiroszimie (25 lutego) i wizyta w klasztorze Ogród Niepokalanej, założonym przez św. 

Maksymiliana Kolbego w Nagasaki (26 lutego). 

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. 

Wizyta wciąż pozostaje w pamięci Japończyków i była wspominana przy okazji pielgrzymki 

Ojca Świętego Franciszka do Japonii w listopadzie 2019 r. 



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”. 

Instytut Polski w Tokio przygotował japońskie tłumaczenie wystawy panelowej 

przygotowanej w 2020 r. przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie z okazji setnej rocznicy 

urodzin św. Jana Pawła II 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 Polaka. 

Ww. wystawa będzie prezentowana w dniach od 20 lutego do 1 marca br. w Kościele 

katolickim w Chofu http://chofu-church.ciao.jp/en/  razem z wystawą zdjęć Pana Mariana Hałasy 

pt. "Arcybiskup Karol Wojtyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim". 

Po zakończeniu mszy w dniu 21 lutego w kościele w Chofu, która rozpoczyna się o godz. 10:30 

oraz po mszy dla Polonii, rozpoczynającej się o godz. 16:00, w sali parafialnej kościoła odbędzie się 

pokaz filmu dokumentalnego (1981) reż. Shigeki Chiba pt. „Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju”, 

poświęcony wizycie Papieża Polaka w Japonii, w oryginalnej (japońskiej) wersji językowej. 

W związku z pandemią Covid-19 ww. wystawy i projekcje filmu odbędą się w reżimie 

sanitarnym.  

Powyższe wystawy będzie można obejrzeć w terminie późniejszym w Katedrze Tokijskiej. 

W związku z pandemią Covid-19 dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Ambasady 

RP i Instytutu Polskiego. 

Wystawę „Karol Wojtyła. Narodziny”  w jęz. polskim można obejrzeć w Google Arts & Culture 

https://artsandculture.google.com/exhibit/KQICToaicSVbKg?hl=pl, a w jęz. japońskim na stronie 

internetowej Instytutu Polskiego w Tokio https://instytutpolski.pl/tokyo/wystawa-cmjp2/ 

 

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://instytutpolski.pl/tokyo/pl/  

tokio@instytutpolski.pl  

Twitter: @PLInst_Tokyo 

Facebook:  

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