
 

W HOŁDZIE  ŚWIETEMU 

JANOWI PAWŁOWI II 

DZIĘKUJEMY! 

 



"Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie 
jest beznadziejna. Chrześcijanin jest 
człowiekiem nadziei. To nas 
wyróżnia". 
 
 
(Homilia, Gdańsk, 1987 r.) 
  







"Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam 

wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, 

abyśmy stawiali wyzwania losowi". 

(Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.) 

 







"Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych 

sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a 

nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają". 

(Homilia, Sopot, 1999 r.) 







"W chorobie czy w jakimkolwiek 

cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej 

miłości, jak dziecko, które zawierza 

wszystko, co ma najdroższego, tym, 

którzy je miłują, zwłaszcza swoim 

rodzicom. Potrzeba nam więc tej 

dziecięcej zdolności zawierzenia 

siebie Temu, który jest Miłością". 

(Przemówienie, szpital dziecięcy Olsztyn, 

1991 r.) 





Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie Chrystusa. 

Może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, prześladowania, klęski - 

wtedy gdy nasze człowieczeństwo zostaje jakby przekreślone w oczach ludzkich, 

znieważone i podeptane - wtedy świadomość tego, że (...) Chrystus miłuje każdego        

i zawsze, (...) pozwala nam przetrwać. 

(List do Młodych całego świata, 1985) 















"Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym 

znaczeniu. Jest ono jego wewnętrznym przewodnikiem i jest także 

sędzią jego czynów". 

(Homilia, Skoczów, 1995 r.) 

"Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się 

z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać". 

(Homilia, Skoczów, 1995 r.) 







"Dekalog jest jak kompas na burzliwym 

morzu, który umożliwia nam trzymanie 

kursu i dopłynięcie do lądu". 

(Homilia, Lwów, 2001 r.) 





Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie Chrystusa. 

Może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, 

prześladowania, klęski - wtedy gdy nasze człowieczeństwo zostaje 

jakby przekreślone w oczach ludzkich, znieważone i podeptane - wtedy 

świadomość tego, że (...) Chrystus miłuje każdego i zawsze, (...) pozwala 

nam przetrwać. 

(List do Młodych całego świata, 1985) 



DZIĘKUJEMY                                                 

WSZYSTKIM AUTOROM ZARÓWNO 

OBRAZKÓW, JAK  I WSZYSTKIM,        

KTÓRZY ZECHCIELI UCZCIĆ PAMIĘĆ                          

ŚW. JANA  PAWŁA II                                     

ŚPIEWEM.  

                                                                                

                                             BÓG ZAPŁAĆ  


