      Wtorek 13 maja 2020r.
  Jak zwykle na pocztku tygodnia podsumowujemy Wasze osiagnięcia w pracy samodzielnej. Niektórzy bardzo dobrze wywiązują się z  z tych obowiazków. W tym tygodniu na wyróżnienie zasłużyli:
 Maks, Jarek, Sebastian, Bartek,                 Kacper G, Kacper Ł                            te osoby mają małe zaległości lub nie mają ich wcale!                                  
Duże postępy w tym tygodniu  zrobił                 
  Grześ,                                        który nadrobił bardzo dużo zaległości 
Bardzo się cieszymy z waszych sukcesów!  Działaj cie tak dalej!
Pozostałych chłopców namawiamy do wytężenia wysiłków i mamy nadzieję, że może za tydzień dołączą do wyróżnionej grupy. 

 Chcemy także podsumować temat dotyczący wiosennej przyrody. Dostaliśmy od Was wiele pięknych zdjęć. Dziękujemy za nie i zachęcamy do dalszego obserwowania,  fotografowania i wysyłania do nas. Niektóre zdjęcia będziemy  zamieszczać w ciągu najbliższych dni. Oto pierwsze z nich przysłane przez Kacpra G. i Maksa
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W tym tygodniu przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły-                     Papieża Jana Pawla II

Chcemy Wam przybliżyć postać wielkiego Papieża Polaka
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach (niedaleko Krakowa) jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Miał starszego o 14 lat brata Edmunda, a jego siostra Olga zmarła tuż po urodzeniu. Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. 
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Gdy Karol miał dziewięć lat, zmarła jego matka.  Trzy lata później zmarł jego brat Edmund, który był lekarzem i zaraził się od pacjentki szkarlatyną w szpitalu w Bielsku-Białej. Ojciec zmarł w czasie wojny, gdy Karol miał 21 lat. Tak więc przyszły papież bardzo wcześnie został sam, bez opieki i wsparcia rodziny.

Jako młody chłopak chętnie grał w piłkę nożną, szczególnie na pozycji bramkarza. Lubił także inne rodzaje sportu: jeździł na nartach, chętnie chodził pogórach, pływał. Wiele z tych rzeczy robił również potem, kiedy został papieżem.    
Był bardzo utalentowany, najpierw studiował polonistykę ale w czasie wojny zdecydował, że chce zostać księdzem i rozpoczął studia w tym kierumku. Mając 38 lat, Karol Wojtyła został najmłodszym polskim biskupem.  Nowy krakowski biskup przyjął za dewizę słowa: „Totus Tuus” (Cały Twój), zaczerpnięte z pism Ludwika Marii Grignon de Montforta, które oznaczały całkowite oddanie się w opiekę Maryi i poprzez nią Chrystusowi. Pozostały one także dewizą papieża Jana Pawła II.
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 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na nowego papieża- przybrał imię Jan Paweł II. Było to wielkie wydarzenie nie tylko dla nas - Polaków, bo od 450 lat wszyscy papierze byli Włochami.
W czasie mszy rozpoczynającej pontyfikat wypowiedział słynne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy (trzeci pod względem długości w historii). 
Jako pierwszy Papież bardzo dużo podróżował po całym  świecie odbywając tzw. podróże apostolstolskie, podczas których sptykał się z setkami tysięcy wiernych. Do Polski przyjeżdzał osiem razy.
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Papież zaczynał pontyfikat w pełni sił. Jego zdrowie nadszarpnął zamach na życie 13 maja 1981 roku – w rocznicę objawień fatimskich. Na placu św. Piotra Mehmet Ali Agca strzelił do papieża z odległości trzech i pół metra. Papież swoje cudowne ocalenie przypisał wstawiennictwu Matki Bożej.        Ostatnie lata życia Jan Paweł II zmagał się z wieloma chorobami ale nie przerywał swojej pracy i podróży. 
 Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37. Świat pogrążył się w żałobie. Pogrzeb Papieża odbył się 8 kwietnia. W uroczystościach pogrzebowych na placu św. Piotra uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Dwa miliardy osób oglądało transmisję z ich przebiegu w telewizji. Trumna z ciałem spoczęła w podziemiach bazyliki św. Piotra.
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Kanonizacji (czyli uznania za świętego) Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.

Na koniec proponujemy obejrzenie filmu o Janie Pawle II  
https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeS      
                                                      
                                                      Wasi wychowawcy

        

