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DO ŚWIĘTOŚCI



Dzisiejszy świat potrzebuje świętości chrześcijan, którzy w zwyczaj-
nych warunkach życia rodzinnego i zawodowego podejmują swoje 
codzienne obowiązki; którzy pragnąc spełniać wolę Stwórcy i na co 
dzień służyć ludziom, dają odpowiedź na Jego przedwieczną miłość. 
Dotyczy to również takich dziedzin życia, jak polityka działalności 
gospodarcza, społeczna i pracodawcza (por. Christifideles laici, 42). 
Niech i tu nie brak ducha służby, uczciwości, prawdy, troski o dobro 
wspólne nawet za cenę wielkodusznej rezygnacji ze swego, na wzór 
świętej Księżnej tych ziemi! Niech i w tych dziedzinach nie zabraknie 
pragnienia świętości, którą zdobywa się przez kompetentne,  
służebne działanie w duchu miłości Boga i bliźniego.

Homilia podczas myszy św. kanonizacji bł. Kingi,
Stary Sącz, 16 czerwca 1999, pkt 5

Jezus jest źródłem; z Niego bierze początek życie Boże w człowieku. 
Trzeba tylko do Niego się przybliżyć, trzeba w Nim trwać, by mieć 
udział w tym życiu. A czymże jest to życie, jeżeli nie początkiem 
świętości człowieka! Świętości, która jest w Bogu i którą człowiek 
może osiągnąć przy pomocy łaski. Wszyscy pragniemy pić  
z Boskiego Serca, której jest źródłem życia i świętości. 

Homilia podczas nabożeństwa czerwcowego, Elbląg,
6 czerwca 1999, pkt 2

Asceza - słowo to przywodzi na myśl dążenie do wysokiego celu.  
Wymaga to oczywiście ofiar i wyrzeczeń. Trzeba bowiem ograniczyć 
bagaż do rzeczy istotnych, by nie ciążyły podczas podróży; trzeba 
być gotowym stawić czoło wszelkim trudnościom i pokonać wszyst-
kie przeszkody, by osiągnąć zamierzony cel. Aby stać się prawdzi-
wym uczniem Chrystusa, trzeba się zaprzeć samego siebie, brać 
co dnia swój krzyż i naśladować Go (por. Łk 9,23). Jest to wyboista 
droga świętości, i każdy ochrzczony jest wezwany, by nią iść.

Homilia podczas myszy św. w Środę popielcową, 
25 lutego 2004, pkt 2 

[...] do świętości jesteśmy powołani wszyscy - wszyscy bez wyjątku. 
[...] trzeba dzień w dzień wiernie i niezłomnie pełnić wolę Boga  
i żyć Jego obecnością; winien to czynić każdy osobiście,  
a także w rodzinie.

Homilia podczas myszy św. beatyfikacyjnej o. Ruperta, 
Mayera, Monachium, 3 maja 1987, pkt 6

Świętość jest zażyłością z Bogiem, jest naśladowaniem Chrystusa 
ubogiego, czystego i pokornego; jest bezgranicznym umiłowaniem 
ludzi i oddaniem się ich prawdziwemu dobru; jest miłością Kościoła, 
który jest święty i pragnie, byśmy i my byli święci, bo taka jest misja, 
jaką powierzył mu Chrystus.

Adhortacja apostolska „Pastorem dabo Vobis”, pkt 33

Jakże wymownym znakiem spełnienia obietnicy błogosławieństw  
są całe zastępy świętych i błogosławionych [...]. Są oni dla kościoła 
w Polsce, wraz z rzeszą synów i córek tej ziemi, równocześnie  
znakiem i wezwaniem przypominającym, że łaska świętości może 
zakwitnąć w każdych warunkach i okolicznościach życia, także  
pośród prześladowań, ucisku i niesprawiedliwości.

Orędzie do Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 
11 czerwca 1999, pkt 4



OTO SPEŁNIAM PO BRZEGI WINOGRADU KIELICH PRZY UCZCIE TWEJ NIEBIAŃSKIEJ – 
ROZMODLONY SŁUGA – WDZIĘCZNOŚCIĄ, ŻEŚ MI MŁODOŚĆ DZIWNIE ROZANIELIŁ

(MAGNIFICAT, 1939)

Kleryk Karol Wojtyła

W drodze do Watykanu

Ksiądz Karol Wojtyła i inni duchowni goście na przyjęciu po ślubie córki
profesora Stefana Świeżawskiego, Heleny z Józefem Deskurem, 22.04.1957 r.

Wikary w Krakowie

Wikary z Niegowici Ks. Karol Wojtyła podczas wycieczki 
rowerowej

Karol Wojtyła – pierwszy z lewej – wśród współmieszkańców Kolegium 
Belgijskiego w Rzymie.

Ojciec Święty – jeszcze jako metropolita krakowski – razem z Ks. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim 
Prymasem Polski. Zdjęcie wykonane w Gnieźnie

Pierwsze zdjęcie ks bp Karola Wojtyły Dyplom Magisterski Karola Wojtyły



ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 
Ojcze Święty! Z okazji wyboru Waszej Świątobliwości uważam za swój obowiązek złożyć 
z głębi duszy płynące gratulacje. Jestem przekonany, że Kościół katolicki - po jakże  
bolesnych doświadczeniach, które dopiero co przeżył - z nową żywotnością pod wspa-
niałym kierunkiem Waszej Świątobliwości nadal będzie pełnił dzieło sprawiedliwości 
i pokoju, żeby pociechą i nadzieją napełnić wszystkich ludzi dobrej woli, tym zwłaszcza 
którzy cierpią. Ze swojej strony pragnę zapewnić Waszą Świątobliwość, że nie pomnę 
żadnego wysiłku, by rozpoczęta już współpraca między Stolicą Świętą a Narodami 
Zjednoczonymi rozwijała się dla dobra wszystkich narodów. W chwili, gdy Wasza  
Świątobliwość przygotowuje się do stawienia czoła sprawom wymagającym tak wielkiego 
poczucia odpowiedzialności duchowej, które od tej chwili stały się własnością Waszej 
Świątobliwości, życzę gorąco pomyślności pontyfikatowi Waszej Świątobliwości i proszę, 
Ojcze Święty, o przyjęcie zapewnienia o moim pełnym czci i szacunku poważaniu.
Kurt Waldheim, sekretarz generalny ONZ

WYBÓR PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
16 PAŹDZIERNIKA 1978

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ
Wasza Świątobliwość, dołączam moje życzenia i wyrazy radości do tego, co odczuł cały 
świat na wieść o wybraniu Waszej Świątobliwości na papieża. W ciągu ośmiu tygodni 
Kolegium Kardynałów musiało dwukrotnie wybierać nowego przywódcę Kościoła Wa-
szej Świątobliwości i duchowego przewodnika całego świata. Dwukrotnie też dokonało 
wyboru, który nadzieją napełnił Kościół i cały świat. Wasza Świątobliwość rozumie, co 
to znaczy walczyć o wiarę, o wolność, o samo życie, a głębokie zrozumienie sytuacji 
współczesnego świata wzbogaci niezniszczalną tradycję Kościoła Waszej Świątobliwości 
i zostanie przez nią wzbogacone. Podczas naszej wizyty w Polsce, wczesną wiosną tego 
roku, Rosaline i ja nabraliśmy przeświadczenia o duchowej odporności narodu, który 
dał Waszą Świątobliwość światu. Wszyscy Amerykanie podzielają moje uczucia serdecz-
nej wdzięczności za wybór Waszej Świątobliwości.
Jimmy Carter, prezydent

BUŁGARIA
Z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na Głowę Kościoła Katolickiego proszę przyjąć 
moje wyrazy radości i serdeczne życzenia zdrowia, osobistej pomyślności i powodzenia 
w pełnieniu tak bardzo odpowiedzialnego posłannictwa w imię pokoju, współpracy 
i porozumienia w Europie i na świecie.
Todor Żiwkow

ZWIĄZEK RADZIECKI
Zechce Wasza Świątobliwość przyjąć życzenia z okazji wyboru. Życzymy owocnej działal-
ności w interesie odprężenia międzynarodowego, przyjaźni i pokoju między narodami.
Leonid Breżniew

FRANCJA
Ojcze Święty! W chwili wyniesienia Waszej Świątobliwości na najwyższy urząd w Kościele 
Katolickim, Francja łączy się w radości i nadziei, jaką w świecie chrześcijańskim wzbudził 
początek pontyfikatu Waszej Świątobliwości. Wasza Świątobliwość zna przyjaźń, jaką  
Francja zawsze okazywała Polsce, a także nasz podziw i szacunek dla żarliwej wiary 
chrześcijańskiego narodu polskiego. Właśnie dlatego z ufnością oddaję Waszej Świątobli-
wości hołd pełen mego synowskiego szacunku i śle życzenia, by sukces przyniosło wznio-
słe posłannictwo duchowe Waszej Świątobliwości w służbie dla sprawiedliwości 
i pokoju wśród narodów.
Valery Giscard D’Estaing, prezydent

AUSTRIA
Z Okazji wyboru Waszej Świątobliwości na Głowę Kościoła katolickiego przesyłam w 
imieniu narodu austriackiego i moim własnym szczere życzenia szczęścia i pomyślności. 
Oby Waszej Świątobliwości udało się jako zastępcy Chrystusa długo kierować dziejami 
powszechnego i apostolskiego Kościoła, a jako najwyższemu pasterzowi chrześcijaństwa 
- tak jak Czcigodnym Poprzednikom Waszej Świątobliwości - przyczynić się do utrzyma-
nia pokoju na całym świecie.
dr Rudolf Kirchschlager, prezydent

IZRAEL
W imieniu narodu izraelskiego i moim własnym z przyjemnością przesyłam jak  
najszczersze gratulacje z Jerozolimy z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na  
Najwyższego Kapłana Kościoła katolickiego. Jesteśmy pewni, że cechujące Waszą  
Świątobliwość umiłowanie pokoju i sprawiedliwości ułatwi tak ważną pracę papieża  
nad umocnieniem pokoju i miłości między narodami, i wyrażam głębokie zadowolenie, 
że aktualne w każdym czasie nadzieje na pokój są tak bliskie do urzeczywistnienia na  
tej Ziemi świętej.
Izaak Navon, prezydent

LESOTHO
Ojcze Święty! W imieniu narodu Lesotho oraz naszym własnym chcemy wyrazić naszą  
radość z powodu wyniesienia Waszej Świątobliwości na Stolicę Świętą. Niech Bóg  
Wszechmogący będzie dla Waszej Świątobliwości nieustannie Świetlanym przewodnikiem 
w pełnieniu trudnych obowiązków, jakie na Waszą Świątobliwość złożono. Cały lud  
chrześcijański liczy na to, że Wasza Świątobliwość będzie przewodziła w tych trudnych 
czasach, kiedy to świat chrześcijański spotyka się z tak wieloma i z tak bardzo zmiennymi 
problemami. Modlimy się, by Bóg zechciał Obdarzyć Waszą Świątobliwość Duchem  
Świętym, który umocni Waszą Świątobliwość na spotkanie z tymi przeciwnościami.  
Niech Pan będzie zawsze z Waszą Świątobliwością.
Mamohato Bereng Seeiso, królowa

Hebemus Papam w polskiej prasie katolickiej



Gazeta Wyborcza, 18.02.2004 r. 

Ojciec Świety Jan Paweł II w otoczeniu przedstawicieli Uniwersytetu Opolskiego oraz ambasador Hanny Suchockiej

Słowo wprowadzające do uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu opolskiego wygłosił 
ks. arcybiskup prof. dr hab. Alfons Nossol

Rektor Uniwersytetu opolskiego prof. Józef Musielok odczytał treść dyplomu Papieżowi Janowi Pawłowi II

Gazeta Wyborcza, 18.02.2004 r.

Gazeta Wyborcza, 18.02.2004 r.

DOKTOR HONORIS CAUSA 
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 17.02.2004 ROK



DOKTOR HONORIS CAUSA 
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 17.02.2004 ROK

L’Osservatore Romano, 18.02.2004 r.

Nowa Trybuna Opolska, 18.02.2004 r.



ŚMIERĆ PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Gazeta Wyborcza, 08.05.2005 r.

Testament Ojca Świętego Jana Pawła II, Poznań 2005 r.



ŚMIERĆ PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Gazeta Wyborcza, 04.04.2005 r.

Gazeta Wyborcza, 04.04.2005 r.



Gazeta Wyborcza, 21.12.2009 r. Rzeczpospolita, 15–16.01.2011 r. 

Rzeczpospolita, 15–16.01.2011 r. 

Rzeczpospolita, 28.06.2005 r. 

Nowa Trybuna Opolska, 15–16.01.2011 r. 

PROCES BEATYFIKACYJNY 
SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II



Gazeta Wyborcza, 15–16.01.2011 r.

L’Oservatore Romano, 2006 nr 4

Gazeta Wyborcza, 14.05.2005 r.

Nowa Trybuna Opolska, 2.04.2011 r.

PROCES BEATYFIKACYJNY 
SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II



KANONIZACJA JANA PAWŁA II


