Wszyscy jesteśmy wezwani
do świętości i tylko święci
mogą odnowić ludzkość.

Państwo Wojtyłowie z Edmundem, bratem Karola

Pośród tych 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. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi
na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem.
A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje
rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem
ciąży na całym życiu.
List do rodzin Gratissimam sane
Ojca świętego Jana Pawła II, 1994

Mały Karolek

Na wycieczce szkolnej. Karol siedzi w drugim rzędzie od dołu jako drugi od prawej,
jego ojciec czwarty od prawej

Pozdrawiam więc nowych dzisiejszych wadowiczan, ale czynię to z myślą o dawnych:
o tym pokoleniu, które między pierwszą a drugą wojną światową przeżywało tutaj
młodość. Myślą i sercem wracam nie tylko do domu, w którym się urodziłem, obok
kościoła, ale również do szkoły podstawowej, tu w rynku, i z kolei do gimnazjum wadowickiego im. Marcina Wadowity, do którego uczęszczałem.
Przemówienie do mieszkańców Wadowic 7 czerwca 1979

W gronie ministrantów

Karol Wojtyła w Legii Akademickiej

Karol Wojtyła z ojcem, Wadowice 1936

Moje przygotowanie seminaryjne do kapłaństwa zostało poniekąd zaantycypowane,
uprzedzone. W jakimś sensie przyczynili się do tego moi Rodzice w domu rodzinnym, a zwłaszcza mój Ojciec, który wcześnie owdowiał. Matkę straciłem jeszcze przed
Pierwszą Komunią św. w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży. Po jej
śmierci, a następnie po śmierci mojego starszego Brata, zostaliśmy we dwójkę z Ojcem.
Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był
wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy.
Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach,
tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego Ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium.
Jan Paweł II, Dar i Tajemnica,
Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005

Karol Wojtyła
z ciotką Stefanią Wojtyłą
na krakowskich Plantach

Ksiądz Karol Wojtyła w Złocieńcu
nad Drawą w 1955 r.

W tym moim jubileuszowym świadectwie nie może zabraknąć słowa wdzięczności pod
adresem całego polskiego Kościoła. W nim bowiem narodziło się i dojrzewało moje
kapłaństwo. A jest to Kościół o tysiącletnim dziedzictwie wiary; Kościół, który wydał w
ciągu wieków tylu świętych i błogosławionych i któremu patronują dwaj święci Biskupi
i Męczennicy - Wojciech i Stanisław. Kościół głęboko związany z narodem i jego kulturą. Kościół, który zawsze wspierał i bronił Narodu, szczególnie w tragicznych chwilach
jego dziejów. Ale jest to równocześnie Kościół, który w obecnym stuleciu był głęboko
doświadczony. Musiał bowiem stoczyć dramatyczny bój o przetrwanie w starciu z dwoma systemami totalitarnymi: najpierw w czasie drugiej wojny światowej był to system
ideologii nazistowskiej, a następnie przez długie dziesięciolecia historii powojennej,
dyktatura komunistyczna wraz z jej wojującym ateizmem (…) Owe dwa systemy totalitarne, a więc z jednej strony groza wojny, obozów koncentracyjnych nazizmu, z drugiej zaś ucisk i terror komunistyczny, które tak bardzo zaciążyły nad naszym stuleciem,
dane mi było poznać niejako od wewnątrz. Łatwo więc zrozumieć moją wrażliwość na
kwestię poszanowania godności każdej osoby ludzkiej i jej praw, a zwłaszcza prawa do
życia. Kształtowała się ona już w pierwszych latach mojej kapłańskiej posługi i towarzyszy mi do dzisiaj. Łatwo zrozumieć także moje zatroskanie o rodzinę oraz o młodzież. Wszystko to wyrasta organicznie z tamtych właśnie dramatycznych doświadczeń.
Jan Paweł II, Dar i Tajemnica,
Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005

Biskup Archidiecezji Krakowskiej

Pielgrzymka do Polski

Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym
narodzie – to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże
wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów
duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas – bez
Chrystusa.
Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na Placu Zwycięstwa
Warszawa, 2 czerwca 1979

Zdaje się, że jesteśmy coraz bardziej
świadomi, iż eksploatacja ziemi,
planety, na której żyjemy, domaga
się jakiegoś racjonalnego i uczciwego
planowania. Równocześnie eksploatacja ta dla celów nie tylko przemysłowych, ale także militarnych, nie
kontrolowany wszechstronnym i autentycznie humanistycznym planem
rozwój techniki, niesie z sobą często
zagrożenie naturalnego środowiska
człowieka, alienuje go w stosunku do
przyrody, odrywa od niej. (...) Tymczasem Stwórca chciał, aby człowiek
obcował z przyrodą, jako jej rozumny
i szlachetny „pan” i „stróż”, a nie jako
bezwzględny „eksploatator”.
Redemptor Homini 1979

Pielgrzymka do Polski, Westerplatte

Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa
młodych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwała
ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą. Walkę bohaterską.
Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż
przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków.
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”. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba
„utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić –
dla siebie i dla innych.
Biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział: „Od przegranej orężnej bardziej
przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga” (...).
Otóż właśnie, drodzy przyjaciele, w takim momencie, nazwijmy go „momentem Westerplatte”, a momentów podobnych jest wiele, nie stanowią tylko jakiegoś historycznego wyjątku, powtarzają się w życiu społeczeństwa, w życiu każdego człowieka. Więc w takim
momencie pamiętajcie: oto przechodzi w twoim życiu Chrystus i mówi: „Pójdź za Mną”.
Pielgrzymka do Polski

Homilia skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, Gdańsk, 12 czerwca 1987

Pielgrzymka do Japonii

Wszyscy mamy przed oczyma smutne obrazy ludzi i całych narodów, cierpiących z powodu wojen i konfliktów, uginających się pod ciężarem klęsk, których można by łatwo
uniknąć. Czyż możemy nie dostrzec błagalnych spojrzeń tylu istot ludzkich, zwłaszcza
dzieci, wyniszczonych wielorakim cierpieniem, niewinnych ofiar egoizmu i przemocy?
Jakże zapomnieć o tych wszystkich, którzy w szpitalach, klinikach, leprozoriach, ośrodkach dla niepełnosprawnych, domach starców lub we własnych mieszkaniach doświadczają kalwarii bólu, cierpienia często nie dostrzeganego przez innych, nie zawsze należycie leczonego, a niekiedy pogłębianego przez brak właściwej opieki? 3. Choroba, która
w powszechnym odczuciu sprzeciwia się naturalnej woli życia, staje się dla wierzących
wezwaniem do „odczytania” nowej trudnej sytuacji w optyce wiary. Jakże inaczej zresztą można by odkryć w chwili próby konstruktywną rolę cierpienia? Jak znaleźć sens
i wartość lęku, niepokoju, bólu fizycznego i psychicznego związanego z naszą śmiertelną
naturą? Gdzie szukać usprawiedliwienia dla zmierzchu starości i dla śmierci, która
mimo rozwoju nauki i techniki, pozostaje nieuniknionym, ostatecznym kresem ziemskiego życia? (...) W świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa choroba nie jawi się
już jako wydarzenie wyłącznie negatywne: jest postrzegana raczej jako doświadczenie
„Bożego nawiedzenia”, dane po to, „ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki
miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w «cywilizację miłości»”

Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na
miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe (…) Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją
śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie „kultury życia”: tworzenie dzieł i wzorców
kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia; zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego; tworzenie środowisk wcielających w praktykę
codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza
cierpiącego, słabego i ubogiego.

Orędzie na I światowy dzień chorego – Jan Paweł II, 1993

Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4 czerwca 1997

Pielgrzymka do Meksyku

Jan Nepomucen Głowacki, Widok na Wawel

(...) dzisiaj tu, nad Wisłą, pomiędzy Wawelem a Skałką, grób „nieznanego Biskupa”, po którym pozostała przedziwna relikwia w skarbcu naszych dziejów.
I dlatego pozwólcie - że zanim odejdę - popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga – i popatrzę stąd na Polskę...
I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli
się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was: – abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście
szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją
znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności
ducha, do której On „wyzwala” człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością,
która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie
ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej
Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który
zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce.
Homilia Jana Pawła II na Błoniach krakowskich

Zdjęcia z archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Obraz Jana Nepomucena Głowackiego z Wikipedii
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