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Sentencje i cytaty 

z nauczania św. Jana Pawła II 

wybrane 

przez Czytelników i Przyjaciół 

Biblioteki WNIT w Stalowej Woli

W roku 100. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II

zachęcamy do poznania i odkrycia na nowo myśli

kierowanych do nas przez wielkiego Polaka

Prezentację przygotowała dr Joanna Kopacz
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Miłość mi wszystko wyjaśniła,

Miłość wszystko rozwiązała

- dlatego uwielbiam tę Miłość,

gdziekolwiek by przebywała.

Pieśń o Bogu ukrytym, 5 
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Wierzę w Wolność i Miłość. Gruntuje się na nich

rozmach czasów i dzieło, Zbawienie i Chrystus -

i z nich poczęte, ludzkich nie znajduje granic,

lecz w tęczę się przemienia, w promienną wieczystość.

Psałterz renesansowy
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Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha 

się na zawsze, w radości i smutku, bez względu na dobry 

czy zły los.

Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem 

i językiem, ale czynem i prawdą. 

Homilia, Rzym, 1979
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Objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach 

człowieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się Jezus 

Chrystus.

Encyklika Redemptor hominis
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Jeśli miłość największa w prostocie

A pragnienie najprostsze w tęsknocie

Więc nie dziw że pragnął Bóg

Aby najprostsi Go przyjęli

Ci którzy duszę mają w bieli

A dla miłości swej nie znają słów

Pieśń o Bogu ukrytym, 7 
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Owa studnia złączyła mnie z Tobą

owa studnia wprowadziła mnie w Ciebie

Nie było wśród nas nikogo,

tylko jej blask głęboki

drżący jak czysta źrenica w orbitach kamieni

- ona mnie w oczy Twoje przeniosła

i w nich zamknęła.

Samarytanka
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Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.

Homilia, Sopot, 1999
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Człowieka (...) nie można do końca zrozumieć bez
Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do
końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć
ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani
jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.

Homilia, Warszawa, 1979
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Był samotny z tym swoim zdumieniem 

pośród istot, które się nie zdumiewały

— wystarczyło im istnieć i przemijać.

Człowiek przemijał wraz z nimi

na fali zdumień.

Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał

z tej fali, która go unosiła,

jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:

«zatrzymaj się! — masz we mnie przystań»

«we mnie jest miejsce spotkania

z Przedwiecznym Słowem» —

«zatrzymaj się, to przemijanie ma sens»

«ma sens...  ma sens...  ma sens!»

Tryptyk Rzymski, Zdumienie
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Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa 

w Jezusie Chrystusie.

Homilia, Warszawa, 1983
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Jaka jest miara serca ludzkiego, skoro napełnić je może 

tylko Bóg. Duch Święty.

Przemówienie do młodzieży, 3 czerwca 1979
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Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki 

unosi się ku kontemplacji prawdy.

Encyklika Fides et ratio



www.kul.pl

Dłonie są krajobrazem serca.

Kamieniołom
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Cierpienie jest w świecie również po to, żeby

wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny

dar z własnego „ja” na rzecz tych, których dotyka

cierpienie.

List apostolski Salvifici Doloris, 1984 
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Drogi chory bracie!

Jeżeli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie

wierz w to! Jeżeli znasz odwieczną Miłość, która cię stworzyła,

to wiesz także, że w twoim wnętrzu mieszka dusza

nieśmiertelna. Różne są w życiu «pory roku»; jeżeli czujesz

akurat, że zbliża się zima, chciałbym, abyś wiedział, że nie jest

to pora ostatnia, bo ostatnią porą twojego życia będzie

wiosna: wiosna zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga

nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: czeka cię niebo.

Fatima 12-13 maja 2000
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Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. 

Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia. 

Homilia wygłoszona w Gdańsku, 1987 
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Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto 

jest jeszcze bardziej samotny.

Homilia w Sopocie na hipodromie, 1999
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Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie

moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym

nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z

konieczną pomocą.

Wstańcie, chodźmy!, s. 163-164 
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Ewangelia (...) to proroctwo o człowieku. Poza

Ewangelią człowiek pozostaje dramatycznym

pytaniem bez odpowiedzi.

Pamięć i tożsamość, s.87
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Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który 

umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu.

Homilia, Lwów 2001 
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Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko.

Tylko załóż wygodne buty, bo masz do

przejścia całe życie.

Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra 1991 
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Słusznie możemy sądzić, że „przyszły los ludzkości leży w

ręku tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom

motywy życia i nadziei” (Gaudium et Spes, 31) ... O te właśnie

motywy życia i nadziei nieustannie modlę się dla mojej

Ojczyzny, dla narodu, którego głęboko czuję się synem.

Przemówienie do władz państwowych; Warszawa, 8 czerwca 1987
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Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę 

kontynuować to aż do końca. 

Przemówienie w  Rumunii, 1999 
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Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi.

Przemówienie w siedzibie ONZ, 1979
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Nie sposób zrozumieć człowieka inaczej, jak w tej 

wspólnocie, którą jest jego naród.

I Pielgrzymka do Ojczyzny, Plac Zwycięstwa, 2 czerwca 1979



www.kul.pl

Ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli
zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach.
To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-
matka”. Wiemy z własnego doświadczenia, w jakim stopniu
przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za
pośrednictwem matek. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo,
a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan
posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze
bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na
kulturę danego narodu.

Pamięć i tożsamość, s. 66
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Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby

inni od was nie wymagali.

Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983
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Czego szukacie? Albo lepiej – kogo szukacie?… Odpowiedź

może być tylko jedna: szukacie Jezusa Chrystusa! Jezusa

Chrystusa, który jednak wychodzi pierwszy na

poszukiwanie was… Nie sądźcie nigdy, że w Jego oczach

jesteście nieznajomymi, niczym puste liczby tworzące

anonimowy tłum. Chrystus ceni każdego z was, każdego

osobiście zna i gorąco kocha.

Przemówienie do młodzieży na Placu św. Piotra w Rzymie, 15 

sierpnia 2000
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Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś

swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć

i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie

walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można

się uchylić. Nie można zdezerterować.

Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 
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Dziękujemy za zapoznanie się z prezentacją. Oby lektura przyniosła dobre 

owoce. Dziękujemy za cytaty, które wyszukali dla nas:

Bernadeta, Maria, Irena, Iwona, Anna, Barbara, Lucyna, Agnieszka, 

Małgorzata, Sylwia, Joanna, Marta, Mateusz, Agnieszka, Małgorzata

Z nauczaniem Jana Pawła II można zapoznać się online. 

Polecamy:  Wielką encyklopedię nauczania Jana Pawła II 

dostępną w Bibliotece Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 

(https://dlibra.kul.pl/dlibra)

Zapraszamy do Biblioteki Wydziału Nauk 

Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli (tel. 15 842 48 89)


