PONTIFEX MAXIMUS JOANNES PAULUS II
1978 - 2005
W 40 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża
przypadającą w 100 lecie Niepodległości Polski

Pierwszym światowym emitentem znaczków pocztowych z Janem Pawłem II była
poczta afrykańskiego, małego państwa, Gabon. Na dwu znaczkach umieszczono na tle
Bazyliki św. Piotra żałobne portrety dwu ostatnich papieży oraz ich następcę, który
przybrał imię swojego poprzednika. Znaczek o nom. 100 F przedstawia Ojca św. w
stroju pontyfikalnym. Druga emisja to znaczek Dominikany wydany z okazji I wizyty
papieża w Ameryce. Pierwsze polskie znaczki z JP II ukazały się 2.06.1979 z okazji I
wizyty w Ojczyźnie.

Dnia 16.X.1978 kardynał Karol Wojtyła – Metropolita Krakowski został
wybrany 264 następcą św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. 111 kardynałów w
ósmym głosowaniu powierzyło obowiązki, pochodzącemu z Polski, pełnienie
funkcji Biskupa Rzymu. O godz. 1845 kardynał Pericle Felici wypowiedział
pamiętne słowa: Annuntio vobis gaudium magnum

HABEMUS

Ogółem do 2005 r wydano około 2000 znaczków pocztowych, w tym 205 bloków, 214
arkusików, 10 zeszytów znaczkowych, kopert I dnia obiegu i tysiące tematycznych
stempli okolicznościowych. Ukazało się także wiele rozmaitych wydań prywatnych.
Żadnej osobie nie poświęcono tak znacznej ilości emisji, jak cieszącemu się wielkim
poważaniem i autorytetem, papieżowi z Polski. Zbiór światowych wydań
filatelistycznych szczegółowo opracował ks. prof. Waldemar Chrostowski.
Zaznaczyć koniecznie trzeba, że chociaż od śmierci Jana Pawła II minęło 13 lat wciąż
ukazują się nowe wydania nawiązujące do rozmaitych okoliczności pontyfikalnych. Dla
przykładu Poczta Polska wyda okolicznościowy znaczek z przypadającej właśnie 40
rocznicy wyboru na stolicę Piotrową.
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PAPAM

- Był pierwszym od
i pierwszym w dziejach

Carolum Wojtyla
450 lat papieżem nie Włochem
Polakiem.

- W chwili wyboru miał 54 lata i był najmłodszym papieżem.
- Jest trzecim po św. Piotrze i Piusem IX (31 lat,7 miesięcy, 21 dni) najdłużej
sprawującym pontyfikat 26 lat, 5 miesięcy, 17 dni tj. 9666 dni.
- Odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie odwiedzając 132 kraje i około 900
miejscowości.
- Przemierzył ok. 1700 000 km, co stanowi w przybliżeniu 42 krotne okrążenie Ziemi i
prawie 4,5 krotność odległości Ziemi od Księżyca. Łączny czas podróży ok 822 dni.
- Jako pierwszy przekroczył progi świątyni ewangelickiej w 1983 i synagogi
w 1986, wygłosił przemówienie w polskim parlamencie, przyjął przywódcę
ZSRR. Zorganizował Światowe Dni Młodzieży.

