-Jako pierwszy nosił zegarek na ręku, a na Konklawe przybył z kieszonkowym
120 CHF tj.+/- 444 zł
- Podczas podróży upublicznił ok. 3300 wystąpień
- Mianował 232 kardynałów, w tym 10 Polaków.
- Beatyfikował 1320 błogosławionych, w tym154 Polaków. Kanonizował 478 świętych, w
tym 9 Polaków
- Spotykał się z ludźmi na 1020 audiencjach generalnych oraz przyjął ok. 1350 osobistości
ze świata polityki
- Utrzymywał stosunku dyplomatyczne ze 174 państwami
- Wydał 14 Encyklik, napisał 42 Listy Apostolskie, 14 Adhortacji Apostolskich, 12
Konstytucji Apostolskich, a jako papież wydał 6 książek
- 13 V1981 o godz. 1719 ciężko raniony przez tureckiego zamachowca podczas
audiencji generalnej

zastąpił sercem, a w Koszycach (Słowacja) jest interesujące wykonanie pomnika z
blach nierdzewnych1

Kolekcjonerstwo tematyczne

Wydarzenia pontyfikalne skrzętnie odnotowywane były w wielu państwach
świata. Podawano je opinii publicznej nie tylko przy pomocy mediów, ale także w
dostępnych dla ogółu społeczeństwa przekazach. Głównym ambasadorem w świeckim
rozpowszechnianiu działalności Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej są urzędy pocztowe
130 krajów świata, które dokumentowały Wielki Pontyfikat na miniaturowych
obrazkach, czyli walorach filatelistycznych. Długi pontyfikat Pielgrzyma
Wszechczasów po krajach wszystkich kontynentów uwidaczniają nie tylko piękne,
egzotyczne krajobrazy, poznajemy także nieznane nam wydarzenia, rocznice, ale
również spotykamy znaczące, współczesne osobistości jak i postaci historyczne.
Podróże filatelistycznym szlakiem z papieżem to nie tylko pasja, zamiłowanie do
kolekcjonowania określonej tematyki, ale w szczególności gałąź rozległej wiedzy
kształtującej się na poziomie profesjonalnym. Emisje tematyczne z krajów małych,
ubogich nacechowane są prostotą, przenikającą miłością i wielkim sercem. Wydania
krajów z bogatą tradycją graficzną przedstawiają obrazy wysublimowane z głęboką
wrażliwością artystyczną, nawet najdalej położone na Pacyfiku wyspiarskie małe
państwa jak Fidżi, Aitutaki, Bahama, Kiribati itd., czy mały europejski Gibraltar,
Liechtenstein.

- 2 IV 2005 o godz. 2127 odszedł do Domu Ojca
- 1 V 2011 beatyfikowany przez Benedykta XVI
- 27 IV 2014 został włączony w poczet świętych kościoła katolickiego. Aktu
kanonizacji dokonał papież Franciszek w asyście Benedykta XVI.
- Wspomnienie liturgiczne – 22 października.
- Jest patronem 8 miast polskich, Akcji Katolickiej, Ś.D.M. Znanych jest 19 filmów o Jego
osobie
- Na świecie jest ok. 250 pomników. W Polsce – 700; najwyższy w Częstochowie, ma
14 m wysokości. Najdalej od Polski usytuowany jest pomnik na wyspie Guam (Ocean
Spokojny), który obraca się wokół osi. W Toronto (Kanada) źrenice oczu artysta

Dane są niepełne i wymagają systematycznych uzupełnień w miarę pozyskiwania nowych
informacji. Aktualnie są opracowywane dane po 2005
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