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]"NIE LĘKAJCIE SIĘ! OTWÓRZCIE, OTWÓRZCIE 

NA OŚCIEŻ DRZWI CHRYSTUSOWI! JEGO 

ZBAWCZEJ WŁADZY OTWÓRZCIE GRANICE 

PAŃSTW, USTROJÓW EKONOMICZNYCH I 

POLITYCZNYCH, SZEROKICH DZIEDZIN KULTURY, 

CYWILIZACJI, ROZWOJU. NIE LĘKAJCIE SIĘ! 

CHRYSTUS WIE, "CO JEST W CZŁOWIEKU”. 

TYLKO ON TO WIE!” 

 [INAUGURACJA PONTYFIKATU 1978 R.] 



„DLA CHRZEŚCIJANINA 

SYTUACJA NIGDY NIE JEST 

BEZNADZIEJNA. 

CHRZEŚCIJANIN JEST 

CZŁOWIEKIEM NADZIEI.  

TO NAS WYRÓŻNIA” 

[HOMILIA W GDAŃSKU, 

1987 R.] 



"Wolności nie można tylko 

posiadać, ale trzeba ją stale 

zdobywać, tworzyć. Może 

ona być użyta dobrze lub 

źle, na służbę dobra 

prawdziwego lub 

pozornego.” 

 [Audiencja dla wiernych z 

Białorusi, 1998 r.]". 



"BROŃMY SIĘ PRZED 

POZORAMI MIŁOŚCI, NIE 

MIŁUJMY SŁOWEM I JĘZYKIEM, 

ALE CZYNEM 

 I PRAWDĄ„ 

 [HOMILIA W RZYMIE, 1979 R.] 



„MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO 
WYJAŚNIŁA, MIŁOŚĆ 

WSZYSTKO ROZWIĄZAŁA 
- DLATEGO UWIELBIAM TĘ 
MIŁOŚĆ, GDZIEKOLWIEK 

BY PRZEBYWAŁA.” 
["TRYPTYK RZYMSKI", 

 2003 R.] 



„Musicie od siebie 

wymagać, nawet gdyby 

inni od was nie 

wymagali.” 

[Papież do młodzieży 

zgromadzonej na Jasnej 

Górze, 1983 r.]. 



„Nie czas teraz wstydzić się 

Ewangelii, ale czas głosić ją na 

dachach!” 

 [Homilia podczas Światowych Dni 

Młodzieży w Denver, 1993 r.] 



„Szukajcie tej prawdy tam, 

gdzie ona rzeczywiście się 

znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie 

zdecydowani iść pod prąd 

obiegowych poglądów i 

rozpropagowanych haseł! Nie 

lękajcie się Miłości, która 

stawia człowiekowi 

wymagania.” 

 [List do młodych całego 

świata, 1985 r.] 



„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 r.] 



.”Pośród wielu dróg rodzina jest 
drogą pierwszą i z wielu względów 
najważniejszą. Jest drogą 
powszechną, pozostając za każdym 
razem drogą szczególną, jedyną 
 i niepowtarzalną, tak jak 
niepowtarzalny jest każdy człowiek. 
Rodzina jest tą drogą, od której 
nie może on się odłączyć.”  
[List do Rodzin, 1994 r. 



„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 r.] 



„Czujesz się osamotniony. 

Postaraj się odwiedzić kogoś, kto 

jest jeszcze bardziej samotny. 

 [Homilia w Sopocie” 1999 r.] 




