K

arol Wojtyła, od 1978 r. Papież
Jan Paweł II, urodził się
w Wadowicach 18 maja 1920 r.
W wadowickim gimnazjum spotkał
katechetę ks. Kazimierza Figlewicza,
który wywarł ogromny wpływ
na religijność przyszłego papieża.
Należał do Sodalicji Mariańskiej
i Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. W 1938 roku zdał egzamin
dojrzałości z bardzo dobrymi wynikami i rozpoczął studia polonistyczne
na Wydziale Filozoﬁcznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybuch
wojny utrudniał mu kontynuację
studiów. Zatrudnił się w zakładach
chemicznych Solvay a później
w kamieniołomie na Zakrzówku.

Obserwując trudną sytuację wojenną,
postanowił zostać księdzem aby nieść
pomoc i pocieszenie ludziom. W 1942
roku wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie.
1 listopada 1946 r. z rąk Ks. Adama
Sapiechy na Wawelu przyjął święcenia

kapłańskie. Studia teologiczne odbył
w Rzymie. W 1958 r. został biskupem.
W latach 1963 – 1965 brał udział
w obradach II Soboru Watykańskiego.
Wniósł ogromny wkład w powstanie wielu dokumentów soborowych.
W 1963 r. został metropolitą krakowskim, cztery lata później kardynałem
a 16 października 1978 r. następcą
Świętego Piotra
przyjmując imię
Jan Paweł II.
Był pierwszym papieżem Słowianinem
i od ponad czterystu lat pierwszym,
który nie był Włochem. Jego pontyﬁkat
był jednym z najdłuższych w historii.
W czasie swojego pontyﬁkatu, Jan Paweł
II odbył 102 pielgrzymki, w tym 7 oﬁcjalnych i 1 nieoﬁcjalną do Polski. Wydał
13 encyklik , 12 adhortacji apostolskich,
10 konstytucji, 37 listów apostolskich
oraz Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm Kościoła Katolickiego.
Ogłosił błogosławionymi 1267 osób,
a ponad 450 kanonizował.
Wielki ewangeliczny humanizm
Jana
Pawła II, promieniował

autentycznym szacunkiem do każdego
człowieka. Żarliwie miłował Boga,
szczerze kochał ludzi, szukał ich,
utwierdzał ich w wierze i darzył szacunkiem. Wzmacniał swoją postawą
autorytet Kościoła na świecie.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r.
Zachowujemy Jana Pawła II w wielkiej serdecznej wdzięczności, nieustannej pamięci i modlitwie, a przesłanie
jego ponad 26 letniego Pontyﬁkatu,
niech pozostanie i rozwija się w naszych
sercach. Słowa Ojca Św. Jana Pawła
II, Honorowego Obywatela Gminy
Halinów :
„Idźmy naprzód z nadzieją” będą dla
nas wspomnieniem i zobowiązaniem,
abyśmy tego co nas nauczał i do czego nas nawoływał nie zapomnieli
i nie zmarnowali. Obyśmy sprostali
temu najważniejszemu dla nas, dla
Halinowa, Polski i Świata zadaniu.

Uchwałą Nr IX/123/99 z dnia 10 listopada 1999 roku, w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i Świata,
Rady Gminy w Halinowie nadała Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Halinów.

